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 إهــــداء

 

,  نفسه من أكثر مصر أحب...  أكثر فؤحببناه,  أكثر ؼٌرنا أحب الذي...  الرجل إلى

 عبد الشهٌد روح إلى..  أهله من أكثر الشعب وأحب,  أوالده من أكثر الجٌش وأحب

 .عامر الحكٌم

 

 الكتاب هذا أهدى

 

 برلنتً
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 المقدمة

 

 هذا وخبلل,  وفاته من عاما وعشرٌن خمسة بعد – وأنا المشٌر – الكتاب هذا أقدم

 ما,  السنٌن عبر أتابع وأنا,  البشر ٌتحمل ما فوق الضٌق من تحملت,  قرن الربع

 والتنظٌمات السرٌة األجهزة فإن,  عامر الحكٌم عبد ضد افتراءات من وٌنشر ٌشاع

 ما ٌكفهم لم,  األجهزة هذه قادة وكؤن... مٌتا له تعقبها واصلته,  حٌا تعقبته التً

,  7691 سنة ٌونٌو 5 هزٌمة فى ممثلة,  هزابم من المصري بالشعب انزلوه

 والكتاب والصحفٌٌن,  اإلعبلمٌٌن من لهم تابع جٌش طرٌق عن حملتهم فواصلوا

 فٌما كان مهما,  والواقع الحقٌقة أنه على ٌشاءون ما تصوٌر على قادرون وهم

 .وافتراءات أكاذٌب من ٌنشرون

 أنى رؼم,  نشرها بٌدي كان وما,  وأكتمها الحقٌقة أعرؾ أنى ألما ٌزٌدنً وكان

 والمقدرة القدرة ذوى,  والتنظٌمات األجهزة تصدى ذلك دون ولكن, مرارا حاولت

 . أخرى مرة وبالتشهٌر,  مرة بالتهدٌد

 خارجٌة جهات إلى اللجوء أكره أنى لوال,  مصر خارج أنشرها أن بى حرٌا وكان

,  مصرٌة قضٌة الموضوع هذا ألن,  صمٌما مصرٌا موضوعا اعتبره,  كتاب لنشر

 . مصرٌة ؼٌر بؤٌد وٌنشر ٌطبع أن ٌنبؽً فبل,  مصرٌون وأشخاصه

 ٌونٌو 5 بٌن ما الواقعة الفترة ذكرٌات هو,  المذاكرات هذه علٌه تنطوي ما أهم إن

 .الناصر عبد جمال وفاة حتى 7691 عام

 فقد,  مصرٌة وألنً,  الحقبة هذه بنار ٌكتو لم من كلها مصر فى إن أظن وال

 بحكم العذاب من أوفر بنصٌب انفردت ولكنى,  المواطنٌن سابر مع بها اكتوٌن

, االعتقال من الزواج هذا له عرضنً ما وبحكم الحكٌم عبد المشٌر من زواجً

 بعد والتعقب المضاٌقات وبحكم,  العامة المخابرات مبنى فى والتعذٌب والتشهٌر

 . سراحً وإطبلق الخروج
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 الزمان شرع ففى,  ٌطل لم المذكرات نشر وبٌن بٌنً حاببل األجهزة وقوؾ ولكن

 أوقاتهم باختفاء الباطشون واختفى,  الحال تبدل إن فكان,  المحال من الحال دوام إن

 . مذكراتً وبٌن بٌنً ما وأخلى و الزمان وابتلعهم, 

 تإدوا أن ٌؤمركم هللا إن:"  ٌقول وهللا,  ٌحملها من عنق فى أمانة"  الحقٌقة إن

 على شاهدة وأنا,  عنقً عن الحمل هذا أضع أن لزاما فكان" أهلها إلى األمانات

 . معه حٌاتً خبلل بى مرت التى الحقابق من كثٌر

 رأٌتها كما,  الحقٌقة جبلء هو – وأنا المشٌر – مذكراتً أهداؾ أول فإن ولذا

 أحب ما رجل عن عمدا وطمست شوهت التى الحقٌقة تلك,  المشٌر بٌت فى وعشتها

,  الحرٌة عن دافع ما بقدر شا عن دافع وما,  وجٌشها مصر أحب مثلما شٌبا

,  بالموت علٌه قضى الذى عامر الحكٌم عبد المشٌر هو الرجل ذلك والدٌمقراطٌة

 وهو,  ؼربٌة وال شرقٌة شاببة تشوبه ال الذى الحب ذلك لمصر لخالص حبه بسبب

 .الوطن داء‘أ نظر فى ٌموت أن ٌنبؽً الذى الحب ذلك,  بالتحدٌد

 جانب هو,  واحد جانب من قصتهما أذٌعت,  المشٌر ومصرع,  ٌونٌو ه هزٌمة إن

 التزموا ممن,  الثورة مجلس أعضاء وبعض,  القوى ومراكز,  الناصر عبد جمال

 أطٌح مقلما بهم ٌطاح ال حتى,  سبلمتهم لضمان الدوام على" الموافقة"  طرٌق

 وجمال,  سالم وصبلح,  أمٌن المنعم وعبد[[ , صدٌق ٌوسؾ]]و,  نجٌب بمحمد

 .الجمٌع على أسماإهم تخفى ال ممن وؼٌرهم,  حسٌن الدٌن وكمال,  سالم

 آن وقد.  التهدٌد أو, السجن أو,  بالقتل إما,  لسانه أخرس فقد اآلخر الجانب أما

. واحد جانب من تعرؾ ال الحقٌقة ألن,  ٌتكلم أن الصامت الجانب لهذا األوان

 تشهٌر حملة من ذلك أعقب وما,  ٌونٌو 5 فى الجٌش هزٌمة إلى أشٌر أن هنا وٌكفى

 دور عن تكشؾ,  أخرى أمة مبلحظة إلى أشٌر كما,  وقٌاداته وضباطه جنوده ضد

 التهمة وإلصاق بالجٌش الهزٌمة إلحاق فى – ٌتكلم الذى أألجانب أو القوى مراكز

 األجهزة هى هذه – مصر جٌش لتشوٌه الشابعات وإطبلق عامر الحكٌم بعبد

 !! والتنظٌمات
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 جٌش ذاته هو المهزوم ٌونٌو 5 جٌش أن هى,  إلٌها أشرت التى الهامة والمبلحظة

 هى,  ٌونٌو 5 قٌادات ذاتها هى أكتوبر قٌادات وإن,  المنتصر أكتوبر من السادس

 . 7659 الحرب فى الجٌش ضباط ذاتها

 قوى جٌش إعداد ٌمكن ال أنه هى,  أخرى مبلحظة السابقة المبلحظة إلى وأضٌؾ

 عبر الذى الجٌش وأن,  7611 عام إلى 91 عام من الفترة هى أعوام بضعة خبلل

 فى الفضل صاحب وكان,  ٌونٌو خمسة لمإامرة تعرض الذى الجٌش نفسه هو

 عن مسبول بوصفه و عامر الحكٌم عبد المشٌر هو,  قوى مصري جٌش تكوٌن

 " .قوى وطنً جٌش إنشاء"  وهو الثورة مبادئ أحد تحقٌق

 الكم حٌث من قوٌا جٌشا فؤنشؤ,  الجلٌلة بالمهمة ٌقوم أن المشٌر استطاع ولقد

 قٌادة تحت أصبح كتٌبة عشرٌن على ٌزٌد ال الثورة قبل الجٌش كان فبٌنما,  والكٌؾ

 أنشؤ فقد الكٌؾ حٌث من أما,  كتٌبة مابتً من مإلفا جٌشا عامر الحكٌم عبد المشٌر

 تخرٌج ومهمتها العالم فى العسكرٌة الكلٌات أرقى من وهى,  العسكرٌة الفنٌة الكلٌة

 إنتاج فى بدأوا عهده وفى,  الحربٌة والمصانع, الصاعقة وأنشؤ,  عسكرٌٌن علماء

 . جدٌدة ؼواصة بتجربة فعبل وقاموا لؽواصات تجارب وإجراء طابرات

 بؤنه الجٌش وصؾ وفى,  للثورة الستة المبادئ أحد كان وطنى قوى جٌش إنشاء إن

 5 فى الهزٌمة وأوقع,  المشٌر بحٌاة أودى الذى,  الخطر مكمن كان" قوى وطنى" 

 !! الحرب طرٌق عن ال التآمر طرٌق عن المصري بالجٌش ٌونٌو

 من البد فكان,  القوى الوطنً الجٌش هذا إنشاء فى عامر الحكٌم عبد نجح لقد

 ألن و عمبلبهم طرٌق عن قادته وتدمٌر,  الجٌش هذا لتمزٌق الروس حاكها مإامرة

 إقامة فى أحبلمهم طرٌق فى عقبة ٌمثلون كانوا الوطنٌٌن الجٌش وقادة الحكٌم عبد

 . واالحتواء للسٌطرة تمهٌدا,  مصر أرض على لهم قواعد

:"  القابل فهو أجنبٌة هٌمنة وال تبعٌة ببل,  خالصا وطنا ٌرٌد الحكٌم عبد كان

 ومن منه التخلص وجب ولذلك" مصري أنا,  عمٌل واألمرٌكً, عمٌل الشٌوعً

 .جٌشه
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 5 هزٌمة بعد إال مصر فى لهم قواعد إقامة من ٌتمكنوا لم الروس أن إلى هنا ونشٌر

 مصر استدرجوا الذٌن فهم. الوطنٌٌن والقادة عامر الحكٌم عبد من والتخلص ٌونٌو

 رأسهم وعلى الجٌش فى الوطنٌٌن القادة بقٌة على أجهزوا وعمبلبهم,الحرب هذه إلى

 خبراءهم وأدخلوا, قواعدهم فؤقاموا, أمامه الباب افتتح وبعدها,  عامر الحكٌم عبد

 وأفلح,  المصري الجٌش داخل ألفا الستٌن على ٌربو عددهم أصبح حتى العسكرٌٌن

 وبلػ, ,الجٌش داخل المصرٌٌن الضباط حركة شل فى الروس العسكرٌون هإالء

 حتى...  المصرٌٌن على محرمة منطقة مصر داخل قواعدهم صارت إن األمر بهم

 واقعة نذكر وكلنا,  دخولها من مصرٌا وزٌرا منعت روسٌة قاعدة أن األمر بلػ

 .السادات الربٌس بها قام التى الروس الخبراء طرد

 وشوه انهزم الذى ذاته هو وكان,  وانتصر الجٌش حارب منهم الببلد خلت أن وبعد

 و للسوفٌٌت وجود أى مصر أرض على ولٌس حارب أنه والفارق,  ٌونٌو حرب فى

 الدولة أمن بمحكمة حوكموا,  القٌادة مراكز عن أبعدوا كانوا أٌضا عمبلءهم إن بل

 . 7617 لسنة( 7) رقم القضٌة فى أحكام ضدهم وصدر والتآمر العمالة بتهمة, العلٌا

 هى وشابعات تهم من به ألصق مما عامر الحكٌم عبد المشٌر المرحوم تبربة إن

 .المذكرات هذه كتابة من األول الهدؾ

 رؼم إلٌها العودة رفض,  مناصبه عن تخلى قد المشٌر كان إذا:"  سإاال هنا وأطرح

 انتزاعا انتزع ولماذا,  الجٌش لواءات من كامل بلواء بٌته حوصر فلماذا اإللحاح

 !؟ العٌون عن وبعٌدا أٌدٌهم بٌن أصبح أن بعد إال ٌنتحر لم ولماذا أبنابه أعٌن أمام

 للعالم لٌظهروا,  ٌحاكموه لم فلماذا..  للمحاكمة ٌقدم أن مرارا المشٌر طلب ولقد

 براءته تظهر أن خافوا قد ٌكونوا أن إال وإدعاءات أخطاء من إلٌه نسبوه ما صحة

 !إدانته؟ أرادوا من فتضر الحقٌقة تظهر إن خافوا أو

 الوالء هو عامر الحكٌم لعبد الربٌس المبدأ أن على التؤكٌد فهو الثانً الهدؾ أما

 .صورها من صورة بؤى العمالة ورفض للوطن الكامل
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 ضد ٌقؾ أحد فبل ٌولٌو 31 ثورة مبادئ ضد لست أتى أوضح أن هنا المهم ومن

 الوحدة أو دٌمقراطٌة حٌاة إقامة أو وطنى جٌش إقامة أو االجتماعٌة العدالة مبدأ

 . لببلده مخلص وطنى كل بها ٌإمن فهى المبادئ من ذلك وؼٌر,  العربٌة

,  مبادئ الثورة ألن ٌولٌو 31 ثورة هو لٌس الناصر عبد جمال أن أٌضا وأوضح

 من تهمل ما وبقدر,  وجودها تإكد ما بقدر مبادبها من الثورة تحقق ما وبقدر

 ذلك معنى فلٌس,  الناصر عبد جمال أخطؤ فإن.  وجودها من تهمل ما بقدر مبادبها

 فنحن المبادئ أما, أخطؤ فردا حاكما أن معناه وإنما, دابما,  خاطبة المبادئ أن

 .العربً والعالم مصر فى الشرفاء كل ذلك فى ونشارك ونجلها بها نتمسك

 جمال مع وثانٌا,  له الروس كراهٌة فى إال تتحدد ال 91عام الحكٌم عبد مؤساة إن

 بضرورة المستمرة الحكٌم عبد مطالبة على ٌقوم كان الخبلؾ وهذا,  الناصر عبد

 حتى,  دٌمقراطٌة حٌاة وإقامة,  الؽرب على واالنفتاح,  الروس من التخلص

 حرٌة إطبلق مع,  صحٌفة حزب لكل وٌكون سٌاسٌة أحزاب وإقامة,  العالم ٌحترمنا

 !!! الخاص المال رأس وتشجٌع,  للصحفٌٌن صحفٌة حصانة وتوفٌر التعبٌر

,  الروس حفٌظة ضده أثار الذى"  عامر الحكٌم عبد مشروع"  هو هذا كان

 عبد جمال مع باالتفاق 7699 عام شبرد بفندق أمرٌكٌا وفدا فعبل قابل أنه خصوصا

 هذا وأثناء,  الجمهورٌة برباسة فعبل قابلهم الذى بمقابلتهم ناصر وأقنع بل الناصر

 أنور منه بدال أرسل جمال ولكن,  أمرٌكا لزٌارة للمشٌر الدعوة وجهوا االجتماع

 . السادات

 وٌإكد و نقٌض طرفى على صدٌقٌن كانا وعامر ناصر أن القول نستطٌع هذا وعلى

 عدو ألد هو,  لى صدٌق أصدق ٌكون أن,  القدر مهازل من ألٌس"  لمشٌر قول هذا

 !"لً؟

 !؟ الرجل هذا مثل فى وعمبلبهم الروس رأى ٌكون فماذا

 كٌؾ؟ لكن منه التخلص ٌجب كهذا رجبل أن الرأي ٌكون بالطبع

 ""الكتاب هذا بداخل اإلجابة تجدون
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 األول الفصل

 نفٌسة

 طبابع على له ٌكون وٌكاد البشرى العقل خصابص أحد هو"  الماضً فى التفكٌر" 

 كلها السابقة حٌاتً إلى ناظرة خلفً التفت أن إلى هذا أدى وقد,  الؽرٌزة قوة الناس

 تبدو كلها حٌاتً فؤرى الماضً إلى انظر,  السنٌن من تل على أقؾ وأنا واآلن, 

 . والحٌوٌة األهمٌة بالػ دورا فٌها أعطٌت قد وأنى,  خصٌصا لى ألفت قد وكؤنما

 وجدانً تشكٌل فى التؤثٌر أكبر له كان مولدا اإللهٌة العناٌة لى اختارت البدابٌة ومنذ

 . الشاقة الحٌاة رحلة فى زادا لى بالنسبة كانت التى المفاهٌم وإعطابً

"  وأبى وأمً أنا نعٌش كنا حٌث جدي بٌت فى" الشعرٌة باب"  بحى مولدي كان

 انتقلنا ثم و تقرٌبا الرابعة بلؽت حتى البٌت هذا فى ظللنا وقد"  لجدي الوحٌد االبن

 .جدي بٌن تاركٌن" زٌنب السٌدة"  حى فى للسكنى

 وال – وجدانً فى رسخ الذى القلٌل كان وإن الكثٌر الفترة هذه من أذكر ال وبالطبع

 .شخصٌتً بناء فى األساس حجر وضع قد – ذاكرتً فى أقول

 اخترتها دافبة حنان دفقة( جدى) هو تبلها وما الفترة تلك من جٌدا أذكره ما إن

 بالعون ٌمدنً ومددا زادا لى وكانت,  السنٌن مر على كٌانً فى وعاشت,  وجدانً

 مرحلة فى وقعت والتى,  سنٌن من ذلك تلى فٌما أصابتنً التى الشدابد عند والقوة

  قادمة طوٌلة ألجٌال تؤثٌرها سٌبقى والتى المعاصر المصري التارٌخ مراحل أهم من

"  خلٌل أبو محمد" سٌد أبناء من متصوفا...  الطرٌق سالكً من علٌه هللا رحمه كان

 .مرٌدٌه أقرب ومن الصالح الولً

 الذاكرٌن وهتاؾ" حى"  الجبللة اسم دابما تتلقٌان وأذناي مٌبلدي منذ نشؤت ولذا

" الحضرة"  ٌوم وكان,  جدي بٌت فى تعقد الذكر حلقات كانت".. مدد" الهابمٌن

 كله البٌت ٌصٌر حٌث,  لطفولتً متعة كان والحلوى فالطعام األٌام بٌن زاهٌا ٌوما

 . واالنسجام االهتمام من حالة فى اللٌالً هذه مثل فى
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 فكانت وقدسٌتها ألهمٌتها وصؽٌرا كبٌرا البٌت فى من كل لها ٌنشؽل لٌلة الذكر لٌلة

 . اللٌالً تلك فى بالخدمة بقٌامها عنى تنشؽل أمً

 الطرق مشاٌخ من,  حواس على حسن محمد الشٌخ المتصوؾ العالم هو ديج

 وكان,  الشعرٌة باب حى فى" الطشطوشى"  سٌدى جامع فى مقام وله الخلٌلٌة

 على اإلنسان ٌسٌر التى المفاهٌم من مفهوم أول تلقٌت ومنه التقوى شدٌد هللا رحمه

 بالمعنى الحقٌقً" الجنتلمان" هو المسلم الرجل أن منه فهمت فقد حٌاته فى هدٌها

 كل فى معاصرا رجبل ٌكون اإلسبلم بؤخبلق ٌتصؾ من وأن, العصر هذا فى السابد

 بآداب وملتزما حقا مسلما كان إذا الرجال من ممتازا نوعا وٌكون,  ومكان زمان

 وال, البٌت أعمال فى جدتى ٌساعد أراه كنت ما كثٌرا,  بؤخبلقه ومتحلٌا اإلسبلم

, بارزة بمكانة تمتعه رؼم البٌت ٌلزم ما لشراء السوق إلى بنفسه الذهاب من ٌؤنؾ

 الواحد ٌتمنى مرٌدٌن له أن ورؼم و فٌه ٌعٌش الذى الحً فى محترمة وشخصٌة

 لم وجدانً على جدي طبعه الذى المفهوم هذا.  نهار لٌل خدمته على قام لو منهم

 حفظه إلى وطلب الدٌن نصوص من نص أو موعظة أو درس بصورة لى ٌعط

 "حواس الشٌخ"  جدي شخص فى عٌنً أمام ماثبل واقعا كان وإنما

 الشعرٌة باب حى من أبى بنا انتقل ما فسرعان"  تدم لم جدي بٌت فى الحٌاة ولكن

 من انتقاال كان فقد حٌاتً فى الكبرى الرحبلت أولى وهى,  زٌنب السٌدة حً إلى

 – ذلك فوق – ٌخصنً وفٌما كبٌرا اختبلفا األولى عن تختلؾ" حٌاة"  إلى حٌاة

 .الصبا بداٌة إلى الطفولة من – السن حٌث من انتقلت كنت فإنى

 عرفت وفٌه المدارس دخلت ففٌه" زٌنب السٌدة"  حى فى,  الدنٌا على عٌناي تفتحت

 الجوع وعرفت منحطة عقول ذوى وأناسا, شامخة عقول ذوى أناسا ورأٌت الصداقة

,  بالعمل المسلم عرفت وفٌه والتسلٌم التحدي وعرفت,  والؽنى والفقر والشبع

 األشٌاء هذه كل بؤن معرفتً هو ذلك من األهم ولكن المٌبلد بشهادة والمسلم

 ".الشعبً الحً"  اسمها واحدة بوتقة فى كلها تنصهر النهاٌة فى هى المتناقضة
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 على" الكى"  مثل انطبع الذى القوى ألثرها نسٌانها أستطٌع ال التى الوقابع ومن

 عبرة إلدراك أو,  معٌن موقؾ اتخاذ إلى لتدفعنً األقدار لى اختارتها وكؤنما حٌاتً

 ..مشاعري من ما شعور لتقوٌة و الحٌاة عبر من ما

 بؤناقته نظري استلفت,  شاب طبٌب,  لبٌتنا المقابل البٌت فى ٌسكن كان أنه أذكر

 بٌتنا شرفة فى أقؾ كنت ٌوم وذات,  علٌه البادٌة الشباب ومظاهر,  هندامه وحسن

 رجال وحوله, المقابل البٌت من خارجا,  مهدما شٌخا فرأٌت و الطرٌق إلى أنظر

 :حارتنا أهل من الواقفٌن أحد فسؤلت,  ٌسندونه

 "!الدكتور:"  فؤجابوا - ؟ الرجل هذا من -

 ؟"لماذا"  أسؤل وعدت الرد أدهشنً -

 "!!كبده أكلت الخمر" قالوا -

 ؼامض شٌطان وجود إلى بعنؾ عقلً فنبهت رأسً الكلمة اخترقت!!" الخمر" -

 .الخمر"  اسمه

 ٌمارس ساحرا هناك أن أعرؾ ولم,  قبل من الكلمة هذه مثل أسمع لم وكؤنً -

 البدن ذابل عجوز إلى, ٌانعا شابا حول اللعٌن سحره ومن"  الخمر"  األسود سحره

 .. والحٌوٌة

 مثار كان الذى,  الدكتور جارى فٌها رأٌت التى األخٌرة المرة هى هذه كانت -

..  الحماقة من أنه وجدانً فى استقر...  الدكتور ضاع,  الخبلب بتناسقه إعجابً

 اإلدمان

 من لرفٌق معاملتً – بعد فٌما معها وتعاملت,  منها وحذرا كراهٌة قلبً فى وحملت

 آراء الخمر ضد وٌحمل بل,  الرأي هذا ٌشاركنً من أجد ولم واألذى الؽدر طبابعه

 الخمر ٌكره هللا رحمه كان.  عامر الحكٌم عبد المشٌر سوى وجهامة صرامة أشد

,  وعٌه عن ٌؽٌب حتى الخمر ٌشرب الذى الرجل أن وٌرى,  شدٌدا كرها وشاربها

 .باالحترام جدٌر ؼٌر رجبل اآلخرٌن بٌن هزإه وٌصٌر
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 هذٌن ففً"  والثبلثاء الجمعة"  هما أسبوع كل فى جمٌبلن ٌومان حظً من كان

 ".حواس الشٌخ"  جدي أرى كنت الٌومٌن

 فٌدخل" الشعرٌة باب"  من آتٌا الباكر الصباح فى ٌزورنا كان..  الجمعة ٌوم ففى

 نلتؾ نكاد فما,  بالحنان القلب عامر والحلوى الفطابر حامبل,  بشوش بوجه علٌنا

 ولن أصفها كٌؾ أعرؾ ال ونورانٌة بشاشة ملا ووجهه اللفابؾ ٌفض وهو حوله

,  ظهرونا على وتربت رءوسنا تتلمسان وهما ٌدٌه مثل ٌد رقة حٌٌت ما أنسى

 شٌبا هامس بصوت ٌقرأ وهو مبلطفا مداعبا صدره إلى ٌضمنا حٌن الكبرى والنعمة

 . واألدعٌة القرآن من

 .القرآن بقراءة ٌتمتم وهو, بإشفاق أمً كتؾ على ٌربت أراه كنت وكذلك

 إلى كلها األسرة تنتقل الٌوم هذا ففً أخرى بهجة وله آخر شؤن فله. الثبلثاء ٌوم أما

 كلما هذا ٌومنا وحتى,  وفرح عٌد ٌوم عندنا وهو" الحضرة"  ٌوم ألنه جدي بٌت

 والصندل والبخور المسك رابحة أشتم أنى إلى ٌخٌل,  الربانٌة اللٌالً تلك تذكرت

... هللا"  الجبللة ألفاظ إٌقاع على معطر وردى فضاء فى أسبح وكؤنً الورد وماء

 ".الودود.... اللطٌؾ....  القهار....  األحد....  الواحد....  القٌوم.... الحً

 ودفبها ورقتها جمالها وصؾ عن لسانً ٌعجز لٌلة

 عام من وانتقل ٌوم بعد ٌوما أنمو وأنا الحٌاة بى تمضى كانت الوتٌرة هذه على

 .الثانوٌة المدرسة دخلت حتى آخر إلى دراسً

 لى خالة ابن وتطوع وشرحها الدروس فهم على ٌساعدنً مدرس إلى حاجة فى كنت

 ذكره وقد خالتً البن صدٌقا الرجل هذا كان,  المهمة بهذه ٌقوم مدرسا ٌحضر بؤن

 لٌس أنه وفهمنا الؽزٌر وعلمه,  الراجح بعقله واإلشادة المدٌح عبارات من بكثٌر

 فى ماجستٌر عل حاصل أنه مآثره من وذكر,  البرٌد مصلحة فى موظفا بل مدرسا

...." باشا" "باشا هٌكل حسنٌن محمد"  هو عمه وأن والمالٌة السٌاسٌة العلوم

 وإن,  أسطورٌا عالما لى بالنسبة الباشاوات عالم كان.. فٌه الصفة هذه اسكرتنى

 . الوجدان ٌهز أمر بٌتنا إلى العالم هذا من رجل ٌدخل
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 سوى شؽل لى ٌكن لم الصباح ومنذ,  المساء قرب مجٌبه ساعة وحددت,  الٌوم جاء

 . الشقة ومدخل,  الجلوس حجرة ونظافة,  وزٌنتً ٌهندامى العناٌة

 حجرة أن الوساوس لى صورت فقد... ووساوسً, قلقً زاد الوقت اقترب وكلما

 الثوب فخلعت وترتٌبها نظافتها أعٌد أن لى وخطر,  مبلبمة حالة فى لٌست الجلوس

 إلى وأنظر هذا من انتهى كدت وما قدٌما ثوبا ولبست االتساخ من خوفا,  األنٌق

 لوجه وجها بى فإذا ألفتحه إلٌه فجرٌت الباب جرس دق حتى.. الرضا بعٌن الحجرة

 ".هٌكل مصطفى"  أما

 البالٌة الممزقة بثٌابً أمامه فجؤة نفسً أجد الباكر الصباح منذ تزٌنت التى أنا

 وهو واثقة هادبة ابتسامة وجهه وعلى وصافحنً لها ٌرثى حالة فى وأنا صافحته

 ؟..برلنتً أنت ٌقول

 .تفضل...  نعم

 هذا أجد ولم الجلوس حجرة إلى بالعرق الوجه مبللة القدمٌن حافٌة وأنا وتقدمته

,  والوسامة األناقة بالػ,  الطول فارع.  تخٌلته كما الباشوات عالم من اآلتً الرجل

 . الجسم ضامر القامة قصٌر عادٌة ثٌاب فى رجبل كان بل

 ورؼم... مشاعري على استولى قد كان األول الدرس من ساعة خبلل فى... ولكن

 من تبله وفٌما اللقاء هذا فى.  أسرنً فقد ذلك رؼم,  كبٌرا وبٌنه بٌنً الفارق إن

 كتاب" معه أقرأ كنت وإنما. مدرسٌا كتابا معه أقرأ ال بؤننً أشعر كنت لقاءات

 منظره علٌك ٌستولى ال الذى الرجال من النوع ذلك من هٌكل مصطفى كان" الحٌاة

 أن المتمٌزة بشخصٌته واستطاع الثقافة واسع, دمثا كان مخبره علٌك ٌستولى بل, 

 .أٌضا قلبً وٌحرك للتفكٌر عقلً ٌحرك

 فقد فٌها أعٌش كنت التى الدنٌا ؼٌر دنٌا على عٌناي تفتحت اللقاءات هذه وخبلل

 والصراع,  واألدباء واألدب,  والسماء النجوم,  شا كل حدٌثه فى ٌتناول كان

 فقد الحب ؼاٌة إلٌه محببا بالذات الموضوع هذا وكان,  المجتمع وطبقات االجتماعً

 هى ما مرة ألول عرفت ومنه – باشوات عابلة من كونه رؼم – ماركسٌا كان
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 لسانً على ٌرد أن أصابنً الذى الذهنى النشاط هذا مع طبٌعٌا وكان – الماركسٌة

 "هللا؟ هو من"  مثل سإال

 عادة من وكان.  السإال هذا علٌه أللقى حواس الشٌخ جدى سوى أمامً ٌكن ولم

 فى أالزمه أن عادتى من وأصبح,  الظهٌرة فترة فى ٌسترٌح أن,  هللا رحمه جدى

 قدمٌه أدعك أن الحالة هذه فى ومهمتً بٌتنا فى وكان تصادؾ إذا الفترة تلك

 ".صاغ قرش"  قدم كل نظٌر وٌعطٌنً

 وإنما و السإال بهذا صدم أنه جدي على ٌبد ولم,  هللا عن سؤلته هذه القٌلولة فترة فى

 مخفٌا كنزا كنت"  الخشوع من ؼرٌبة نبرة اكتسب وبصوت,  هدوء بكل أجابنً

 ". عرفونً فبه الخلق فخلقت أعرؾ أن فؤردت

 شٌبا أن إال" قدسً حدٌث وهو"  الكبلم هذا معنى الوقت ذلك فى أفهم لم أنى ورؼم

 العام ٌمر,  ٌومها ومن... أنساها أن دون ذاكرتً فى ترسخ جعلها إجابته فى كان ما

 وإدراكا سموا لى تتضح المعنى وراء المعنى..  لى تتضح ومعانٌها,  العام وراء

 فقط هو إنما, عنها تفصح ألفاظا لها اإلنسان ٌجد ال معان فثمة الشرح على ٌستعصى

 .فٌاضا شعورا قلبه فى ٌجدها

 بالثقافة عقلى ٌؽذى خبللها ظل,  سنوات عدة هٌكل بمصطفى عبلقتً ظلت المهم

 ما أقرأ وكنت ألقرأه كتابا ٌعطٌنى بؤن,  ذاك أو الشا هذا عن مرة ٌحدثنً بؤن

 ورثت ولعلى واالطبلع المعرفة إلى عندى ؼرٌزى لمٌل استجابة كتب من ٌعطٌنً

,  كتاب وبٌده أراه دابما كنت ألنً القراءة إلى المٌل فى زرع الذى أبى عن هذا

 .والجلسات االجتماعات فى المتحدث تفٌد المعرفة أن منه فتعلمت لبقا محدثا وكان

 تعداه وإنما فقط بٌتنا فى ٌتم ال اللقاء فؤصبح" هٌكل بمصطفى"  عبلقتى وتطورت

 منه أتعلم لقاء كل وكان,  األزبكٌة حدٌقة فى أكثرها وكان البٌت خارج لقاءات إلى

 ما أحلل كٌؾ لٌعلمنى قراءته بعد فٌه وٌناقشنً جدٌدا كتابا أقرأ أو,  جدٌدا شٌبا

 . الكلمات ظاهر توحى مما أبعد وأفهم أقرأه
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 أعمالهم بعض وقرأت, والمفكرٌن األدباء من كثٌرا أسماء عرفت الفترة تلك فى

,  زفاٌج استٌفان,  وتولستوى, دٌستوفٌسكى,  جوركى مكسٌم مقدمتهم فى وكان

 ثم وأدلروٌونج لفروٌد النفس علم وفى و بلزاك دى واونورٌه موم وسومرست

 ماركس لكارل المال رأس كتاب منها وكان" وأنجلز"  ماركس أمال بعض أعطانى

 .جوركى لمكسٌم" األم"  الهتمامً إثارة الكتب أكبر من وكان.. 

 واقعة ألروى األحداث فوق أقفز هنا وأجدنى مثقفة نفسى اعتبرت الفترة تلك وفى

 ".عامر الحكٌم عبد"  المشٌر مع لقاءات أحد فى لى حدثت

,  لبقة محدثة منى جعلت قد هٌكل مصطفى مع ومجادالتى,  الكثٌرة قراءاتً كانت

 إلى,  اللباقة حد عن والحدٌث النقاش فى أحٌانا بى تخرج الشباب فورة كانت وإن

 كبار من األعبلم بؤسماء ٌتدفق لسانى كان المشٌر مع اللقاء هذا فى, اللماضة حد

 ...ونظرٌاتهم بؤقوالهم وٌتشدق والمفكرٌن األدباء

 سلطان"  لهدوبه وكان هادبا هللا رحمه كان فقد بهدوء إلى   ٌصؽى المشٌر كان

 :_ بسٌط بسإال وزهوى تدفقى على قطع ثم,  ٌحاوره أو ٌحادثه من على" ؼرٌب

 ".؟"القرآن قرأت هل" 

 للؽاٌة عادى سإال أنه مع,  بالنفى علٌه أرد وأنا الخجل انتابنً لماذا أدرى وال

:"  البسٌط هذا سإاله ولكن خجل دون بالنفى أٌضا وأجابوا,  الكثٌرون سمعه وربما

, اقتبلعا ؼروري واقتلع القلب إلى نافذا متؽلؽبل سإاال كان" القرآن؟ قرأت هل

 ( .المسبول وطبٌعة)  السابل لطبٌعة ذلك كان وربما

 تلك بكل بصٌرته نفاذ و سرٌرته ونقاء وسجاٌاه بطبٌعته(  المشٌر)  هو السابل كان

 أنا هو المسبول وكان. بعد فٌما عنها أتحدث سوؾ والتى, فٌه عرفتها التى الخصال

 بهدوء على   ألقاه الذى هذا سإاله فكان المتعبد التقى والشٌخ,  حواس الشٌخ حفٌدة

 ما ومدى...  ؼرٌبة مفارقة من حٌاتً فى ما مدى بوضوح أرى أن فى سببا وإٌمان

 .جهل من به أمتاز
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 تعرفٌن هل..  الخطاب بن عمر عن شٌبا تقرأى لم أٌضا لعلك" -: هللا رحمه قال

 ؟..وعظمته وحٌاته عدالته عن شٌبا

 ..وجهه هللا كرم.  عنه أعرؾ"  قلت

 ؟؟ شا كل أهذا هللا أكرمك وقال..  ضاحكا فقهقه

 من بؤلوان عقلى بتؽذٌة مهتما كان الذى( هٌكل مصطفى) مع قصتً إلى أعود

 اللقاء مكان أن رؼم بعواطفى معنٌا ٌكن ولم, لى   هو ٌنتقٌها كان والثقافة المعرفة

 ٌعدنى كان ٌبدو فٌما أنه إال,  األزبكٌة بحدٌقة والزهور الخضرة بٌن شاعرٌا كان

 آلرى اآلن وأنى,  بوضوح عنه ٌفصح ولم,  لى رسمه بدور للقٌام خاصا إعدادا

 تبٌن التالٌة القصة ولعل,  حٌاتى من البعٌدة الفترة تلك ذكرٌات استرجع حٌن ذلك

 . الكبلم هذا من أعنٌه ما للقارئ

,  بمهمة القٌام منك سؤطلب"  إلٌها ٌشٌر وهو قال كتب حقٌبة ومعه جاءنى ٌوم ذات

 بها؟ وماذا... نعم -: قلت" ؟.. الحقٌبة هذه أترٌن

 لى   رسمه كما األمر وكان,  المطلوب لى   ٌوضح أخذ ذلك وبعد!!  منشورات -: قال

,... كذا محطة فى أنزل وركبته جاء فإذا, األتوبٌس محطة إلى الحقٌبة هذه أحمل أن

 والثقة الهدوء بالتزام ٌوصٌنً وأخذ,  منى لٌؤخذها انتظاري فى هو ٌكون وسوؾ

 .. والثبات

 . ذلك ؼٌر الحقٌقة كانت وإن.  بالثبات أمامه تظاهرت وبالطبع

 منى طل كما األتوبٌس محطة إلى بها وسرت الحقٌبة وحملت,  الصفر ساعة جاءت

 فقد مكانً فى تماما تسمرت المحطة وعند,  الخازندار صٌدناوى أمام كانت بالضبط

 حٌث الرصٌؾ على مكانً مبارحة أستطع فلم حركتً وشل الذعر على استولى

 لركوبه الحركة على القدرة أجد أن دون األوتوبٌس وراء ٌؤتً األوتوبٌس أرى كنت

 أنا وال,  البٌت إلى أدراجً أعود أنا فبل طوٌلة الفترة الحال هذه على ومكثت... 

 .المهمة هذه لتنفٌذ أتقدم
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 . حٌاتً فى لها تعرضت التى التجارب أقسى من وكانت

 ما أنت ال:  ٌقول وهو منى وأخذها الحقٌبة إلى ٌده ومد جوارى ؼلى رأٌته وفجؤة

 عنك عارؾ مكانش لو حتى البولٌس علٌك حاٌقبض ده بالشكل.. خالص تنفعٌش

,  قلبى من الرعب خرج حتى ٌدى من تخرج المنشورات حقٌبة تكد ولم..  حاجة

 وإنما, شٌبا منى ٌطلب أن ذلك بعد هٌكل مصطفى ٌحاول ولم متعبة البٌت إلى عدت

 وكنت و الحدٌقة فى ودروسا,  البٌت فى دروسا ٌعطٌنى كالمعتاد بٌننا الحٌاة مضت

 وبعد...  قوة وتزداد,  األخرى هى تنمو بمصطفى وعبلقتى,  نضجا وازداد أنمو

 كلها ؼاٌته تعد ولم,  بالعاطفة ٌتسم معى سلوكه بدأ"  المنشورات حقٌبة"  تجربة

 ٌعد لم هو وكؤنما.  خاصا اهتماما عواطفً ٌولى بدأ بل,  فقط عقلً إلى منصرفة

 .علٌه واتفقنا بذلك وصارحنً للزواج ادخرنى وإنما"  للنضال"  ٌدخرنى

 أن أدركت ألنى الفور على أرد لم ؟ كنت أٌن:  بخشونة والدي سؤلنً ٌوم ذات وفى

 مع كنت:  باستسبلم أجبته فقد الكذب تكره طبٌعتى كانت ولما.  بى ووشى رآنا أحدا

 .هٌكل مصطفى

 فى الرجال تقابل أن المهذبة المحترمة البنت عادة من وهل حقا -: بسخرٌة قال

 ؟ البٌت خارج تقابلٌنه ولماذا:  وقال ؼاضبا إلى   نظر ثم الشارع

 !!..لٌخطبنى الٌوم سٌؤتً..  ٌتزوجنى أن ٌرٌد إنه:  قلت

 فى منه زواجك على أوافق ال أنا ؟ نتزوج أن نرٌد أننا قال ومن:  بؽضب أبى قال

 الباب جرس ودق.  سؤطرده ٌؤتى وحٌن. أوال تعلٌمك تكملً أن فعلٌك..  السن هذه

 قد أبى:  هامسة له قلت أمامى هٌكل مصطفى فوجدت,  بفتحه أسرعت,  قلبى فدق

 .انتظاره فى أبى ٌجلس حٌث ومضى بهدوء رأسه مصطفى هز رآنا

 الخبر وكان,  بٌده التى الجرٌدة فى خبر على أطلعه أبى على مصطفى دخول وفور

 الحٌن ذلك فى لمجتمع بال تشؽل كانت والتى,  الهامة السٌاسٌة القضاٌا إحدى ٌتناول

 مصطفى وكان حولها الجدل كثٌر.  جٌله كؤؼلب بالسٌاسة مهتما,  قاربا أبى وكان

 بسببه والذى الموضوع مع بسرعة تجاوب الذى أبى عند الضعؾ نقطة ٌدرك هٌكل
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 وٌثٌره ٌشؽله كان عما األولى الوهلة منذ أبى ذهن صرؾ فى هٌكل مصطفى نجح

 واإلنجلٌز,  واألحزاب الوزارة فى السٌاسٌة بآرابه وٌدلى,  الخبر على ٌعلق فاندفع

 الزمنٌة القنبلة مفعول إحباط فى األولى اللحظة منذ مصطفى أفلح وهكذا والثورة, 

 . انتظاره فى كانت التى

 السٌاسة فى" الخطٌرة"  بآرابه إعجابه بإظهار أبى ؼرور ٌؽذى ذلك بعد وشرع

 ٌبسط – المدٌح أسكره وقد – أبى فاندفع رأٌه وسداد,  اطبلعه لسعة دهشته وٌبدى

 بٌنهما الحدٌث كان بالشاي علٌهما دخلت وحٌن السٌاسة فى العمٌقة نظره وجهات

 أضع وأنا بى ٌشعرا لم إنهما حتى االنسجام ٌكون ما ؼاٌة وعلى,  بانسجام ٌدور

 . وترقب هدوء فى وانسحب أمامهما الصٌنٌة

 أن لدرجة..  سجٌته على منها كل أصبح حتى,  حام بٌنهما والنقاش الوقت ومضى

 الفارؼة الشاى أقداح أرفع أن منى طلب الثانٌة المرة فى داخلة رآنى حٌن مصطفى

 الثانوٌة دراستً أتممت أن وبعد. البٌت صاحب هو وكؤنه قهوة لهما أصنع وأن

 . النقد قسم لى وحدد" المسرحٌة للفنون العالً المعهد"  بدخول مصطفى على أشار

 عثمان"  المرحوم ٌدٌرها إحداهما و فنٌة مجاالت فى مقاالت نشرت قد وكنت

"  بعنوان مقاالتى وكانت – الفن ودنٌا" الفن أهل"  اسمها أخرى ومجلة"  العنتبلى

 البسطاء ألبناء تتٌح األحٌاء فى مكتبات إنشاء فٌها واقترحت" الفن فٌتامٌنات

 أخرى ومقالة" ناشا ناقد"  بعنوان قصٌرة قصة كتبت, , أنفسهم وتثقٌؾ االطبلع

 أن أتمنى وكنت.. محاوالت كلها وكانت" ... المسرح على حرب السٌنما"  بعنوان

 .صحفٌة أو كاتبة أكون

 تقع عٌناه كادت وما.  المعهد عمٌد"  طلٌمات زكً:  األستاذ علٌنا دخل ٌوم وذات

 إلٌك نحتاج نحن.  النقد قسم فى هنا تفعلٌن ماذا:  لى قال ثم ٌتفحصنى بدأ حتى على  

,  التمثٌل قسم إلى وأخذنى النقد بقسم التى العلوم معظم تدرس وبه التمثٌل قسم فى

 هذه وؼٌرت خطوات والتمثٌل النقد بٌن والمسافة, والتمثٌل النقد بٌن والمسافة

 مسرحٌة عن عبارة وهى التخرج مشروعات ٌعدون وكانوا كله مصٌرى الخطوات

" األمرٌكٌة إٌوارث"  قاعة مسرح على المعهد طلبة من مجموعة فٌها بالتمثٌل ٌقوم
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 الطالبة" الجمل ملك"  البطلة بؽٌاب طلٌمات زكً األستاذ فوجا بؤٌام االمتحان وقبل

 التى الرواٌة وكانت,  المسرحٌة فى البطولة بادوار ستقوم والتى النهابٌة السنة فى

 فى ووقع" الصعلوك"  هى للتخرج لمشروعه" قمر الؽنى عبد"  الطالب اختارها

 .البطلة بؽٌاب مؤزق

 قمر الؽنى عبد أمام الدور بتمثٌل القٌام منى وطلب, طلٌمات زكً األستاذ وجاءنى

 من وجذبنى تستطعٌن بل:  مإكدا أجاب ولكنه,  أستطٌع لن له وقلت, للموقؾ انقاذا

 الدور تلقنى فى وبدأ و ٌدى بٌن النص ووضع,  الفسٌحة الحجرات إحدى إلى ٌدى

 الدور تحفٌظى فى استمات الذى قمر الؽنى لعبد وتركنى" المٌزانسٌن"  والحركة

  ٌده من ستضٌع النهابٌة السنة فرصة فإن وإال و جٌدا

 واالنبهار الكبلم حفظ دوامة فى قبلها وكنت,  المسرح على الظهور ساعة وجاءت

 حتى الستار رفع موعد ٌحٌن كاد ما ولكن,  المشاهدٌن أما ألمثل سؤقؾ أن بفكرة

 وجها أصبحت ففجؤة..  الصحوة إلى منها,  اإلؼماء إلى أقرب انتباهه وهى, انتبهت

 المحملقة والعٌون السوداء الرإوس من صفوفا أرى أن وهالنى الجمهور أمام لوجه

 وأنا" محفوظاتى"  ألقى وبدأت التمثٌل وبدأ.  الظبلم فى وتؽوص الصالة تمؤل التى

 الشبان من الجمهور أؼلب كان فقد الصالة فى الهرج وزاد واالرتباك للقلق نهب

 بعض بها بمبلبس النوم حجرة فى المسرحٌة فى البداٌة مشهد وكان,  والشابات

 ولم البعض بعضنا حوار نسمع ال جعلتنا بدرجة وصفٌر تصفٌق وحدث, اإلؼراء

 مخاطبا المسرح خشبة على طلٌمات زكً وصعود فجؤة الستار إؼبلق سوى ٌنقذنى

 ودعاهم,  قدسٌته وعن المسرح احترام ضرورة عن وتحدث. له ومإنبا الجمهور

 ٌلؽى سوؾ فإنه أخرى مرة الهرج إلى عادوا هم إن وهدد,  الصمت التزام إلى

 . العرض

 كانت المرة هذه وفى ٌشجعنى قمر الؽنى وعبد التمثٌل وبدأ و ثانٌة مرة الستار وفتح

 أدرى وال العرض وانتهى. األداء وحسن االندماج على ساعدنى مما,  أهدأ أعصابى

 .. العرض نجاح على وٌشكرنى ٌهنبنى الؽنى عبد وجاء التصفٌق وتصاعد كٌؾ
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 أول فإنها بالزهو وأحسست تمثٌلى وامتدح هنؤنى زكى األستاذ أن سرورى من وزاد

 ذاق من سوى ٌعرفها ال نشوة هذه وإن,  الجماهٌرى التقدٌر بهذا فٌها أحظى مرة

 . حبلوتها

 بمٌزات أنا وفزت بالدبلوم"  قمر الؽنى عبد"  فاز أن المشروع نجاح أثر من كان

 على أحصل وكنت الصاروخ بسرعة ٌضا نجمى وبدأن. ونجحت..  الدراسى العام

 . بالمعهد طالبة زلت ما كنت أنى رؼم سٌنمابٌة بطوالت

 للدراسة لخارج إلى السفر ٌنوى بؤنه األٌام من ٌوم فى لى صرح فإنه هٌكل أما

 رأى أن بعد الهبلك من بنفسه الهروب وإنما الدافع هى تكن لم الدراسة أن وأدركت

 او الحقٌقة لهذه ادراكى ورؼم المعتقل إلى اآلخر بعد الواحد ٌإخذون زمبلءه

 بارٌس إلى سفره من سنوات وبعد.. بٌننا فٌا عنها نتحدث لم إننا لها استنتاجى

.  هناك والحٌاة للزواج بارٌس فى به اللحاق إلى فٌه ٌدعونى خطاب منه وصلنى

 األبد إلى بالخارج للعٌش وأخوتً والدتى ترك أستطٌع كنت وما الهجرة قرر ألنه

 .. أخوتى رعاٌة عن مسبولة الوقت ذلك فى كنت فقد

 وقت فى نجمة أصبحت أن وبعد والمسرحى واإلذاعى السٌنمابى عملى خضم وفى

 أشعر جعلنى مما. الممٌزٌن والكتاب والمثقفٌن الصحفٌٌن من بعدد تعرفت قصٌر

 ؼاٌة فى وأنا بمنزلى خمٌس كل نجتمع وكنا االطبلع من مزٌد إلى حاجة فى أنى

 المترددٌن من وكان,  قرأوه بما دابما الفنٌة بؤفكارهم واالستمتاع لرإٌتهم الشوق

 محمود وزوجها عمر نجاح,  منصور وأنٌس,  الدٌن بهاء أحمد الخمٌس ندوة على

 الثقافٌة الحٌاة تفخر ممن وكثٌرون عثمان مهجة حجازى,  فهٌم عدلى,  المراؼً

 ما شٌبا وإن,  قاتلة بوحدة أشعر كنت فقد والشهرة المادٌة المكاسب من وبالرؼم بهم

 ؼرٌبة مشاعر كانت.. ؟ وأتزٌن أتعطر لمن:! .. هو ما أعرؾ ال ولؤلسؾ ٌنقصنى

!!  عنه وسمعت رأٌت لما الزواج فى التفكٌر مجرد من أنفر كنت أننً خاصة

 واستمتعت والفنٌٌن الفنانٌن من باألجانب اختلطت عملً طرٌق عن الدابرة واتسعت

 وأطلقوا مباشرة ٌقصدوننً فكانوا هذا عنى وعرؾ, بلدى فى لهم مضٌفة أكون بؤن

 .عندهم لمصر سفٌرة بؤننً أشعرهم إنً ٌقولون وكانوا النٌل عبد برلنتً"  اسم على
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 وتلبٌة,  الخمٌس ندوة,  الكامٌرات أمام الوقوؾ.  الوتٌرة هذه على حٌاتً وتمضى

 كانت هكذا...  المطاؾ نهاٌة فى وحٌرتً,  بنفسى االنفراد ثم السفارات دعوات

,  فٌها ما أبرز,  فجابٌة لنقبلت أتعرض وكنت,  7691 سنة عام أواخر فى حٌاتً

 !!إلٌها أسعى وال أختارها ال أنى

 – بالزمالك منزله فى الهند سفٌر – باتل مستر حفل إلى مدعوة كنت لٌلة ذات وفى

 والنصؾ الثامنة الساعة فى ٌبدأ الحفل وكان,  القاهرة فى أمرٌكا لقنصل تكرٌما

 دخولى وحال,  بالمكٌاج ذهبت فقد األفبلم أحد فى بالتصوٌر النشؽالً نظرا ولكن

... " هو" مرحبٌن بى ٌهتفون وهم, وود حفاوة فى الجانب من معارفً من كثٌر هلل

 ".النٌل عبد برلنتً

 السلك وأعضاء السفراء من حلقة حولً تؤلفت حتى طوٌل وقت ٌمض ولم

.  منزله بحدٌقة المقام السفٌر حفل فى الربٌسٌة الحلقة هى وأصبحت,  الدبلوماسً

 وٌزاحم خلفً ٌقؾ برجل أحسست السارة الفكاهات,  األحادٌث نتبادل نحن وفٌما

 لٌحتل – مرذحم أوتوبٌس فى وكؤنه – علٌه ٌضؽط كان,  بجواري الواقؾ الرجل

 خلفً الواقؾ الرجل بعدها وأصبح,  مكانه عن أزاحته دفعة بقوة دفعه ثم,  مكانه

 حتى أذنً على الرجل مال السلوك هذا من دهشتً ؼمرة وفى,  بجواري واقفا

 (مخابرات.."  الفبلنى فبلن أنا: "  هامسا لى وقال مباشرة أذنى فى فمه أصبح

 وأحسست الحفبلت هذه مثل فى عٌبا ٌعد الهمس فإن,  والخجل االرتباك اعترانً

 . الصمت وساد ترقبنى العٌون جمٌع بؤن

 ٌفهم حتى – باإلنجلٌزٌة له وقلت – اسمر طوٌبل وكان – الشاب نحو عٌنى رفعت

 أننً والواقع بالسٌاسة لى دخل وال فنانة إننً.. بالمخابرات أنا شؤنً وما: - الجمٌع

 بالسلك العاملٌن بالرجال صداقتً على حرصا باإلنجلٌزٌة الحدٌث تعمدت

 أبواب لى ٌفتحوا أن إلى دفعتهم التى الثقة هذه فى ثقتهم على وحرصا,  الدبلوماسً

 قلوبهم إلى الشك بإدخال كفٌل كهذا مسلك..  وأبنابهم زوجاتهم ألخالط بٌوتهم

 األسمر الشاب مال ثم.  العربٌة اللؽة ببعض ٌلم أؼلبهم أن خصوصا عنى وابتعادهم

 " .وصل الرٌس"  همس ثم أذنى على أخرى مرة
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 مقدم ٌصاحب مما شا أى أو جلبة أو لفظا أسمع لم فؤنا مصدقة ؼٌر حولى نظرت

 متوسط رجبل فرأٌت,  أشار حٌث إلى فنظرت,  بٌده الرجل لى وأشار,  الرإساء

 هل:  المخابرات لرجل قلت و األشجار إحدى تحت بمفرده ٌقؾ,  خجوال الطول

,  معها الحدٌث ٌرٌد كان إذا للسٌدة ٌؤتى الذى هو الرجل بؤن ٌقضى البروتوكول

 ؟؟ هذا بكل أنا شؤنى ما ثم,  إلٌه ٌدعوها أن البلبق من ولٌس

 إلى عاد قد والوجوم الصمت كان.  فلٌتفضل معى الحدٌث ٌرٌد كان إذا كل وعلى

 ظل الحظت السابق الكبلم هذا له قلت وحٌن, المخابرات رجل بعودة الحفل

 . الحاضرٌن شفاه على ترفرؾ ابتسامات

 التلٌفون جرس سمعت حتى ورابى الباب أؼلق و البٌت إلى وعدت,  الحفلة انتهت

 أنا:"  ٌقول مهذب رقٌق صوت اآلخر الطرؾ من فجاءنً السماعة رفعت..  ٌرن

:  قاببل الهادئ حدٌثه وواصل وصمت"  الحربٌة المخابرات مدٌر بدر صبلح

 إذا -:قال طبعا:  علٌه فرددت,  وطنٌة أنك نعرؾ نحن..  برلتنى مدام ٌا اسمعً

 هذا من وطنك حماٌة فى المساهمة منك وطلب,  الوطن ٌهدد خطر هناك كان

 تمانعٌن؟ فهل الخطر

 تلقاء من سؤعمل بل ذلك منى ٌطلب حتى أنتظر فلن خطرا رأٌت إذا -: له قلت

 برلنتى مدام ٌا فؤنت ذلك من أكثر منك نرٌد ال ونحن...  عظٌم:  أجاب.  نفسً

 وحماٌة للوطن خدمة تإدى أن منك نرٌده ما وكل,  األجانب من كبٌر لعدد صدٌقة

,  الدبلوماسى السلك برجال العمٌقة لمعرفتك نادر وجه لنا بالنسبة فؤنت,  للثورة

 .. تسمعٌنه شا أى عن تقرٌرا تكتبى أن منك نطلبه ما وكل

 ولٌس,  فى ثقته وضع من أخون وال,  بلد بنت أنا..  لى اسمح:  الفور على له قلت

"  معهم وأكلت بٌوتهم دخلت أنا الناس هإالء,  أمامً قٌل كبلما أنقل أن عادتً من

 الرجل قال"  حٌاتى كل هو الفن:"  بالسٌاسة لى دخل وال فنانة أننى ثم" وملح عٌش

 شٌبا رأٌت إذا إنك فى نطمع هل لكن, تقارٌر كتابة منك نطلب ال إذن -: ورقة بؤدب

 ؟ عنه تخبرٌنا الثورة أو مصر أمن على خطر فٌه
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 طبعا -:  قلت

 أخرى؟ مرة بك اتصلت إذا مانع لدٌك هل -: حدٌثه منهٌا بدر صبلح قال

 . ذلك ٌشرفنً أبدا:  قلت

 الخجول الرجل هذا ٌكون أن من دهشة فى السماعة ووضعت المكالمة وانتهت

 .المخابرات من رجبل قبل من رأٌت قد أكن لم فؤنا,  مخابرات رجل الرقٌق

 كاتبة بٌتى فى زارتنً ٌوم ذات وفى الواقعة هذه خبللها نسٌت قد كنت أٌام ومرت

 : قالت جلست أن وبعد معروفة دٌنٌة

 ؟ مانع لدٌك فهل.. لزٌارتك ٌؤتى أن ٌرٌد شخص هناك -

 ؟ رأٌك فما المسبولٌن أحد,  هامة شخصٌة إنه - هو؟ ومن:  سؤلتها -

 ؟ ٌزورنً أن ٌرٌد ولماذا -

 بٌنى محاوالت وبعد الزٌارة على وافقت إذا ٌخبرك سوؾ بنفسه هو,  أعرؾ ال -

 ".فلٌتفضل مانع ال:"  النهاٌة فى لها قلت وبٌنها

 معه؟ آتى أن مانع لدٌك هل:  انصرافها قبل قالت

 ".وسهبل أهبل"  أبدا قلت -

 فتحت وعندما,  الباب جرس دق تقرٌبا ساعة وبعد وحدي وبقٌت السٌدة انصرفت -

 بالرجلٌن فإذا,  الطرٌق لهم أفسحت,  رجبلن ومعها" الكاتبة السٌدة"  أمامً وجدت

 سؤلنً ثم وهنا هنا بنظراتهم مدققٌن فاحصٌن,  الشقة أنحاء فى وٌدوران ٌدخبلن

 ".المطبخ؟ باب أٌن:"  أحدهم

 الشقة منافذ كل واستطلعا بل المكان استطلعا و, إلٌه فذهبا,  مكانه على فادللتهما

 الشخصٌة انتظار فى والسٌدة أنا وبقٌت..  صامتٌن البٌت بارحا انتهٌا أن وبعد

 . المجهولة الهامة
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 أمامى رأٌت فتحته وعندما,  أخرى مرة الجرس دق حتى طوٌل وقت ٌمض لم -

 قلٌبل انشؽلت المقام به استقر أن وبعد,  الزابر دخل.  الوجه مبتسم قلٌبل ممتلبا رجبل

 الشاى قدمت أن وبعد..  الظهر بعد الشؽالة صرؾ عادتى من كان فقد الشاى بإعداد

 : قال ثم والحال الصحة عن التقلٌدى بالسإال الحدٌث الرجل فبدأ جلست

 المهمٌن األجانب من كثٌرا وأن,  محبوبة نجمة أنك برلتنى مدام ٌا نعرؾ نحن -

 . معنا تتعاونً أن حقا وٌهمنا وٌصادفونك ٌحبونك مصر فى المقٌمٌن

 ؟.. حضرتك ومٌن:  سؤلته -

 ؟.. نصر صبلح تعرفٌن أال:  بؤدب تساءل ثم وجهه على الدهشة بدت -

 وجهً فى ٌتفرس وهو الرجل ضحك حضرتك؟ إٌه بتشتؽل ٌعنى..  أعرفه ال ال-

 : بقولى قاطعته,  المخابرات مدٌر نصر صبلح:  قال ثم, مصدق ؼٌر

 !!بدر صبلح اسمه المخابرات مدٌر ولكن -

 إن..  العامة المخابرات مدٌر أنا لكن..  الحربٌة المخابرات مدٌر بدر صبلح:  قال -

 الجانب من الوطن حماٌة على العمل هى ومهمتنا,  الجانب نطاق فى ٌنحصر عملنا

 تستهدؾ جاسوسٌة شبكات عمل أو خاطبة مبادئ بنشر بعضهم ٌقوم قد الذٌن

 وهو أعدابها من مصر ضروري المخابرات عمل إن و الوطن بمصلحة األضرار

 .. ذلك على توافقٌن برلتنى مدام ٌا وأظنك بالوطنٌة ٌتسم عمل

 ..طبعا:  قلت -

 ما كل منهم وتسمعنً,  باألجانب تختلطٌن إنك:  قاببل نصر صبلح استرسل -

 أكثر وقتك من ٌستؽرق لن تقرٌر هو نطلبه ما وكل ٌفكرون كٌؾ وتعرفٌن ٌقولون

 دقابق من

 وإذا بالجزبٌات ٌهتم ال العقلى تكوٌنى ألن الجزبٌات أذكر ال أنا حقٌقة:  له قلت -

 . به العرٌضة الخطوط أذكر وإنما تفاصٌله أذكر فبل كتابا قرأت
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 تناسبك وال..  صؽٌرة الشقة هذه:  وقال المكان أنحاء فى بعٌنٌه نصر صبلح دار -

 .فاخر بشكل لك ونإثثها,  كبٌرة شقة نعطٌك سوؾ

 لماذا؟:  تساءلت -

 الضٌوؾ الستقبال والبقة,  لنشاطك صالحة تكون حتى:  قال

 .. ذلك أرٌد ال ولكنى:  قلت -

 لماذا؟:  قال -

 . أرٌد ال من فٌها أستقبل وال أشاء من بها أقابل أن استطٌع شقتً الشقة هذه ألن -

 أٌضا شقتك ستكون األخرى والشقة قاببل نصر صبلح ابتسم -

 رؼبتً ووفق بنفسً صنعته شا فكل,  المكان هذا أحب أنا.. شقتً لٌست.. ال -

 . راضٌة حٌاتً أعٌش وأنا

 ؟ البنك فى رصٌدك كل هم جنٌه بؤربعمابة ؟ بماذا -

 .. به وسعٌدة كبٌرة ثروة أعتبره وأنا,  ادخرته مبلػ أكبر هذا

 حدث وإذا,  رعاٌتنا تحت أمان فى ستكونٌن:  اعتراضً ٌسمع لم وكؤنه قال -

 .ال أم خطرا هناك إن تدركً لن فإنك منه بحماٌتك سنقوم فنحن خطر أى وتهددك

 حقا وطنى أحب أنا’  المهمة هذه لمثل أصلح ال أنا: رفضى على مصممة قلت

 . السٌاسة عن شٌبا أعرؾ ال فؤنا الفن طرٌق عن أخدمه ولكنى

 ثم االختٌار حرٌة ولك المٌزات لك نشرح نحن اختٌار مسؤلة المسؤلة:  برقة قال -

..  صوتنا سماع فى ترؼبٌن أال ؟ وآخر وقت بٌن عنك بالسإال تسمحٌن هل:  قال

 . ذلك وٌشرفنً بك أهبل أبدا بقولً ورددت
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 الثانى الفصل

 !!عامر إلى...  قدرى إلى الطرٌق

 

 وفى لٌوسؾ بروزا صحفٌة تعمل صدٌقة الخمٌس ندوة على المترددات من كانت

 قالت.  الصحفٌة الصدٌقة هى المتحدثة وكانت التلٌفون جرس رن األٌام أحد صباح

 ؟ الٌوم أراك أن أستطٌع هل: 

 !! الخمٌس ولٌس الثبلثاء هو الٌوم ولكن:  لها قلت

 أن أستطٌع هل..  جدا هام ألمر الٌوم رإٌتك من البد ولكن..  ذلك أعرؾ:  قالت

 !! إلٌنا لبلنضمام رشحتك لقد:  لى وقالت الصدٌقة وجاءت...  ؟ لنتحدث علٌك أمر

 ؟ من..  أنتم..  بدهشة تساءلت -

 أى من حماٌتها على نعمل أن ٌجب وإننا,  كثٌر الثورة أعداء أن تعرفٌن - قالت -

 من البد مستمرا الثوري الدافع ولبقاء الكادحة والجماهٌر,  الوطن لمصلحة عدو

 اجتماع وهناك رشحتك وقد...  ذلك أجل من نعمل ونحن طرٌقه فى عابق أى إزالة

 !! حضورك من والبد ؼدا ٌعقد سوؾ

 أنى درجة إلى أقرأها ال الجرابد وحتى بالسٌاسة أهتم ال أنى تعرفٌن أنت:  لها قلت -

 .. الفن ؼٌر شا فى أتحدث وال...  الثورة رجال أعرؾ ال

 سٌاسة واالقتصاد و سٌاسة فالفن,  سٌاسة الحقٌقة فى هو تقولٌنه ما كل إن:  قالت -

 نواحً كل فى تدخل السٌاسة إن,...  سٌاسة األفبلم تعالجها التى الناس ومشاكل, 

 االجتماع وتحضري إلٌنا تنضمً أن الضروري من أنه ترٌن وهكذا الٌومً نشاطنا

 ؼدا

 ؟ االجتماع سٌكون ومتى – سؤلتها -

 . ؼد والنصؾ الثامنة فى -
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 . أصرت ولكنها..  أفكر دعٌنً:  لها قلت -

 وأٌن فسؤلتها االجتماع مكان إلى لتصحبنً المساء فى بى تمر أن على واتفقنا -

 من تؽٌرٌن فربما أكثر بتفاصٌل أخبرك ولن الهرم شارع فى:  أجابت ؟ سٌكون

 . تعرفٌه ألن داعً فبل ؼدا رأٌك

 ما كل وأصبح,  الفضول بدافع معها الذهاب انتوٌت قد كنت,  التالً الٌوم وفى -

 ذا أبٌض ثوبا لبست,  الموعد اقترب وعندما,  والزٌنة اللبس اختٌار هو ٌشؽلنً

 أبدو جعلتنى معٌنة شعر تسرٌحة واخترت,  منخفض كعب ذا وحذاء طوٌلة أكمام

 هذا من الؽرض ما:  سؤلتها الموعد فى صدٌقتً جاءت وعندما. رشٌقة أنٌقة كطالبة

 ؟ االجتماع

 رفع على لتعمل الجماهٌر منه تعانى ما تعرؾ أن ٌهمها السلطة إن:  أجابت -

 هى المؤلوفة الطرٌقة وأن,  الناس بمصالح تضر قد التى السلبٌات ومقاومة المعاناة

 اللى"  وأوجاع متاعب فوق"  اللى"  ٌعرؾ فكٌؾ,  الصادقة ؼٌر التقارٌر كتابة

 عن صادقة صورة الحاكم إعطاء هى بها تقوم التى المهمة إن بصدق؟"  تحت

 . بذلك لٌقوموا والجرأة الحسنة السمعة ذوى األفراد انتقاء تم فقد ولذا, الناس مشاعر

 كان الذى الخطاب بن عمر عصر فى كان كما,  ومنطقٌا معقوال الكبلم هذا لى بدا -

 فالحٌاة"  المدارس فى درسناها كما"  الرعٌة أحوال لٌتفقد األسواق فى بنفسه ٌتجول

..  للحاكم ومبصرا نافعا العمل هذا مثل ٌكون بحٌث والتعقٌد االتساع من المعاصرة

 . سرى مكان فى االجتماع إن قالت الطرٌق فى

 ورأٌت بحدٌقة واحدا دور من بٌتا فرأٌت وصلنا حتى لحظات إال هى وما -

 وعند حوله متناثرٌن الرجال من وعددا,  فٌه ركن كل من تشع قوٌة األضواء

 المكان أن لخٌالً بدا فقد,  سرى شبه وال سرى هو ال المكان لى وبدا,  المدخل

 إلٌه والدخول,  والظبلم الضباب فى ٌختبا ؼامضا مكانا ٌكون أن البد نقصده الذى

 .. همسا والحدٌث تسلبل ٌكون

 



www.egyzaman.com 
 

 بل األثاث تنسٌق طرٌقة فى الواضح اإلهمال هو نظري استرعى ما وأول دخلنا -

 الناس ن قلٌبل عددا المكان هذا فى ورأٌت..  فقٌرا بسٌطا ٌبدو كان كله المكان إن

 . المسبولٌن السادة مجا انتظار فى وهناك هنا المتناثرٌن

 االنصراؾ فى رؼبتً عن لصدٌقتً وأعربت,  مللت حتى انتظاري وطال -

 فانتظرت,  اسمك أعطٌتهم قد أنى خاصة تنصرفً أن" العٌب من"  قالت ولكنها,

 .دقٌقة بعد دقٌقة تزداد االنصراؾ فى ورؼبتً مضض على

"  وصل...  وصل"  همس وسرى وحركة اهتمام الحاضرٌن أصاب وفجؤة -

 الحكٌم عبد"  دخل ثم حولً من ٌجرى لما حواسً وتنبهت,  المهتمٌن مع فاهتممت

 الناس وسط تتحرك رإوسا رأٌت فقد المإخرة فى كنت وألنً معه ومن" عامر

 .الستقباله تجمعوا الذٌن الحاضرٌن من القلٌلة

 كنبة وخلفها مستطٌلة مابدة عن عبارة وهى منصة القاعة مإخرة فى كانت -

 وعن وسط هو كان,  معه ومن الحكٌم عبد أرى أن استطعت الجمٌع جلس وعندما

 عامر الحكٌم عبد وجه فى بفضول أتفرس وأخذت أعرفهم ال أشخاص وشماله ٌمٌه

 ثٌاب فى أجده أن وأدهشنً,  مصر ٌحكمون الذٌن الضباط من واحد..  أمامً هاهو

 وكرافتة,  زرقاء بذلة ٌرتدى كان,  المودرن الرجل طبلوة علٌه تبدو وال,  عادٌة

 . قدٌمة شعره وتسرٌحة,  مخططا أزرق

 : أذكر ما قدر على فٌنا عامر الحكٌم عبد ألقاها مختصرة بكلمة االجتماع وبدأ -

 مصالح على حرٌصة الثورة ،إن االجتماع هذا من الؽرض جمٌعا تعرفون -

 هو منكم نرٌده والذي الوطن ألنباء بالنسبة آمنة اجتماعٌة حٌاة وإقامة,  الجماهٌر

 فإن,  بؤخطابنا تعرفٌنا منكم ونرٌد بل مظالم أو متاعب من الناس ٌعانٌه عما إببلؼنا

 فى علٌكم نعتمد فإننا المواقع من موقع أي فى انحراؾ أو,  خاطا قرار ثمة كان

 واإلنسان البلد مصلحة أجل من والعمل بإصبلحه نقوم حتى ذلك بكل تعرفٌنا

 بقوله القصٌرة كلمته واختتم للؽاٌة عادٌة وبلهجة هادئ بصوت ٌتكلم كان المصري

: 
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 عامر الحكٌم عبد" سكت,  منكم لنسمع جبنا ألنا منكم أسمع أن أرٌد واآلن -

 على ومضى,  الثورة ورجال للثورة وثناء مدحا ٌفٌض به فإذا لٌتكلم أحدهم قام"  -

 من وال, الرنانة األلفاظ بهذه ٌؤتً أٌن من أدرى ال وأنا,  بحماس ٌتحدث الوتٌرة هذه

 .. وٌتملق وٌثنى ٌمدح وهو,  الطاؼً الحماس هذا ٌستمد أٌن

 تحدث كما تحدثوا وكلهم آخر وتبعه آخر وقام, وجلس كبلمه من الرجل وانتهى -

,  كان مما أبدع اإلمكان فى لٌس وكؤنه, الثورة ورجال للثورة فى وثناء مدحا أولهم

 أن وٌبدو,  الكبلم فى رؼبتً عن معربة فنهضت, للحدٌث قوى مٌل بى واستبد

 فسرت,  أتقدم أن"  عامر الحكٌم عبد"  منى فطلب,  ٌصله لم هادئ بصوت حدٌثً

 بعٌنٌه ٌتفحصنً وهو لى فقال المنصة من قرٌبة أصبحت حتى الصفوؾ أول إلى

 . تفضلً الهادئ وبصوته الواضحتٌن ؼٌر

 طرؾ تجذب بمن أحسست حتى ذلك أقول أكد ولم!! األمان أرٌد أتكلم أن قبل -

 . وسطى حزام وٌشد ٌلكزنً ومن ثوبى

 شا؟ أى من األمان:  عامر الحكٌم عبد وقال -

 اللٌلة سؤبٌت أنى ألضمن األمان...  المجهول إلى هنا من أخرج أال من األمان: قلت

 . بٌتى فى

 .تكلمً..  األمان لك: ساخرة نبرة صوته شاب وقد,  عامر الحكٌم عبد قال

 :وٌلكزنً المرة هذه ثوبى أحد ٌشد أن دون قلت

 أٌن ٌعرؾ أهله من أحد وال النار إلى الدار من أخذوه..  أبوها اختفى صدٌقة لى -

 ٌدلهم أو, المسبولٌن من أسبلتهم على ٌجٌب من ٌجدون وال,  التهمة هى ما أو.. هو

 ؟ عنه المسبول ومن, األمر هذا مثل حدث فكٌؾ!!...  والدهم مكان على

 :قاببل بجانبه من إلى وتلفت عامر الحكٌم عبد ؼضب -
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 طرؾ وتشد تلكزنً األٌادي امتدت أخرى ومرة..  معقول أهذا..  هذا حدث كٌؾ -

 معه وتحدث"  شفٌق علً وكان"  خلفه من إلى ٌلتفت الحكٌم عبد رأٌت ثم..  ثوبى

 : قال ثم قلٌبل

 أرى وسوؾ...  العامة المباحث طرٌق عن علٌه القبض تم قد صدٌقتك والد إن -

 العودة طرٌق وفى,  االجتماع وانفض,  المناسبة اإلجراءات وأتخذ الموضوع هذا

 وقلت" ٌفعل أن ٌجب ما فعلت:"  قلت" فعلته الذى هذا ما.."  مندهشة صدٌقتً قالت

 هذه لمثل داعٌا أرى ال فإنً الصورة هذه على الكبلم ٌكن لم فإن..  ٌقال ٌجب ما

 عن لٌسمعوا أو المدح قصابد لٌسمعوا هذا عملوا أنهم أتظنٌن...  االجتماعات

 . واالنحرافات السلبٌات

 صبلح بى اتصل لٌلة ذات وفى.  وأخوتى أمى بٌن ألنام آمنة بٌتى إلى وعدت -

 :مداعبا صوته جاءنى السماعة رفعت ولما التلٌفون طرٌق عن نصر

:  قاببل اللٌلة تلك فى معى حدٌثه وأنهى.."  كلها دى اللماضة إٌه.. باللمضة أهبل" 

 إن... والدها على لتطمنٌها بصاحبتك االتصال ٌمكنك,  العامة بالمباحث اتصلنا

 معه بالتحقٌق"  عامر الحكٌم عبد ٌقصد"  سٌادته أمر وقد طرٌقها عن تم اعتقاله

 ثم.  طبٌعٌا تصرفك كان حال كل على:  قال ثم,  أٌام خبلل صراحة إلطبلق تمهٌدا

 وبعد مساء ٌزورنً نصر بصبلح فوجبت الٌوم ذلك بعد.  السماعة ووضع ودعنً

 قال لماذا؟...  اآلن...  مندهشة سؤلته".  اآلن معى تؤتى أن أرٌد:"  قال التحٌة تبادل

.  تصلٌن حٌن ستعرفٌن:  هم ومن:  فسؤلته"  الهامة الشخصٌات بعض ستقابلٌن:" 

 ! هم من أعرؾ ال ناس لمبلقاة الذهاب عادتً من فلٌس..  أذهب ال:  قلت

 رأًٌ صبلبة مدى وبٌنه بٌنى لقاء أول منذ أدرك وقد,  ذكٌا نصر صبلح كان

 وأنا" بلد بنت"  أنك أعرؾ أنا:  قال وإنما المناورة أو اإللحاح ٌحاول فلم وعنادي

 الموافقة أعطٌنً, فٌك أثق وأنا أخبرتك أنى أحد ٌعرؾ أال شرط على أخبرك سوؾ

 عامر الحكٌم عبد المشٌر سٌادة هناك ستجدٌن:  قال..  موافقة:  قلت..  شرطً على

 .. معك ٌتحدث أن ٌرٌد وهو
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 المارة من خالٌة شبه شوارع فى العربة بنا وانطلقت,  الباردة اللٌالً من اللٌلة كانت

 لصبلح قلت الظبلم فى ؼارقا منعزال مكانا وجدته اللقاء مكان إلى وصلنا وعندما

 دخل ؟ فٌن على واخذنً..  الحكاٌة إٌه...  شكوكً بها أخفى مزاح نبرة فى نصر

 الؽارقٌن الرجال من عدد فٌها ٌجلس,  الضوء ضعٌفة حجرة إلى نصر صبلح بى

 على التعرؾ ٌستطٌع ال إلٌهم الناظر إن حتى وطوقٌهم وكوفٌاتهم معاطفهم فى

..  منتحلة جمٌعها أنها أظن وصفات بؤسماء نصر صبلح لى وقدمهم,  مبلمحهم

 عامر الحكٌم عبد"  هو الدكتور هذا وكان" دكتور"  ٌا ٌنادونه رجل بٌنهم من وكان

,  وجهه نصؾ تخفى بكوفٌه وٌتلفح حاجبٌه حتى طرفها ٌنزل طاقٌة مرتدٌا وكان" 

 أن ٌرٌد الحكٌم عبد كان وإذا,  نظارة وٌضع,  عٌنٌه سوى وجهه من ظاهرا ٌعد فلم

 ال وهو أعرفه كونً فى مٌزة أٌضا أنا اكتسبت فقد, بتخفٌه الحوار فى مٌزة ٌكسب

 وتساءل االجتماعات حضوري عدم مبلحظة نصر صبلح وأبدى أعرفه أنى ٌعرؾ

 : فقلت الحضور على أواظب ال لماذا

 قصابد سوى ٌقولون ال المتحدثٌن أرى إنى!!  الجتماعات هذه مثل فى أقول وماذا -

 . هذا مثل بالنفاق ملا جو فى تنتظر فماذا وثناء مدح

 : بقوله على رد -

 تشاءٌن ما كل فى الكبلم تستطعٌن" لمضة"  فؤنت.  تشاءٌن ما تقولً أن ٌمكنك -

 ؟ ضباط شوٌة مع مٌن؟ مع لمضة:  قلت -

 ..الثقافة واسعوا منهم كثٌرٌن إن.  الضباط عن شٌبا تعرفٌن ال فؤنت إذن:  قال -

 رؼم والعته ٌخرج عامر الحكٌم بعبد فإذا ثقابا معى أجد ولم سٌجارة وأخرجت -

 : الوالعة ضوء على وجهه إلى أنظر وأنا قلت,  السٌجارة لى وٌشعل تخفٌه

 !! أعرفه شخص تشبه أنت -

 "!! هو من.. ؟ تعرفٌنه شخص قال -

 "!! عامر الحكٌم عبد األستاذ"  تشبه أنت -
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 : رضوان عباس وكان أحدهم سؤلنً,  الضحك فى وأؼرق مقعده إلى عاد -

 أنت؟ ثقافتك هى وما -

 ....و ودارون وبلذاك,  موم ست لسومر قرأت:  قلت -

 : الحكٌم عبد رد -

 حسٌن طه أو شوقً أو الجاحظ أو للمنفلوطً قرأت هل:...  خواجات كلهم ٌعنى -

 ؟ الخطاب بن عمر عن قرأت هل.. 

 : ٌقول سمعته ثم..  القلٌل إال شٌبا أعرؾ ال فؤنا,  الوجوم أصابنً -

 !!مسزسبجتى؟ ٌا طٌب -

 وال تعرفٌن ال وأنت" األسباجتى المكرونة"  ٌحبون اإلٌطالٌون ألٌس.. نعم:  قال -

 ما نادرا وكنت..  أفحمنً أنه أحسست!!  مسزسباجتى أنت للخواجات سوى تقربٌن

 :سإالً ووصال أفحم

 ؟ قرأت ما أول قرأت لمن -

 أٌضا وقرأت" جوركى لمكسٌم – األم"  رواٌة هى قرأت ما أول كان -: قلت -

 : ساخرة نبرة فى قال.وتولستوي,  لٌسوٌفسكى

 عن واقربً القرآن اقربً:  قال ثم..  عٌالى ثقافة!!  ٌعنى..  شٌوعٌون لكنهم -

 أن و. والجاحظ فرٌد ومحمد, كامل مصطفى عن واقربً الخطاب بن عمر عدالة

 فلم أنت أما منه قرٌبة هى والتى,  حوله التى األشٌاء ٌتعلم ما أول ٌتعلم الطفل

 باألشٌاء معرفتك تدعٌن ذلك ومع,  تعرفٌها ولم,  منك القرٌبة لؤلشٌاء تنظري

 ثقافة عن شٌبا تعرفً وأن, أوال بلدك أبناء عن شٌبا تعرفً أن ٌجب كان,  البعٌدة

 .والبطوالت العظٌمة والمواقؾ بالثقافة ملا ببلدك فتارٌخ العربٌة وطنك ولؽة دٌنك
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 وهى ضعفً نقطة الحكٌم عبد أدرك" ..مسزسباجتى ٌا إٌه وال"  ساخرا وعقب

 وكان.  اإلسبلمٌة الشخصٌات وعن والمسلمٌن العرب األدباء عن شا بؤي جهلً

 عامر الحكٌم عبد انصرؾ ذلك بعد المقابلة انتهت اإلعجاب ؼاٌة بهم معجبا ٌبدو

 . منزلً حتى بتوصٌلً قام الذى نصر وصبلح أنا وراءهم أوال معه ومن

 من وأصدقابً الخمٌس لندوة و وأخوتً وأمً للفن ملكا كلها حٌاتً كانت:  قلت -

 هامش على األول االجتماع فى لى حدث ما وأصبح الدبلوماسً السلك عاببلت

 من العادي نشاطً إلى وعدت انتهى عارضا لى بالنسبة كان. فٌه اندمج ولم حٌاتى

 .ذلك إلى وما صحفٌة وأحادٌث تمثٌل

"  شفٌق علً"  الصباح فى بى اتصل – الخمٌس أٌام من وكان..  ٌوم ذات وفى -

 : قال.  المساء فى الخمٌس ندوة عندي:  قلت ؟ الٌوم مشؽولة أنت هل"  وسؤلنً

 . آخر ٌوم فى بك اتصل إذن" خسارة"  -

 وحددنا..  اللٌلة منها التخلص أملك التزامات كلها". ٌدى فى األمر إن:"  له قلت -

 ن البد وكان, السابقة المرة فٌه تقابلنا الذى المكان ذات فى لنلتقً المساء فى موعدا

 بظروؾ معتذرة الخمٌس ندوة أعضاء من وأصدقابً صدٌقاتً بكافة االتصال

 . طاربة

 دخلت وعندما,  اللقاء مكان إلى بمفردي وانطلقت عربتى ركبت الموعد وفى -

 حراسة على ٌقوم مدنٌة ثٌاب ذى رجل سوى اإلطبلق على أحدا أجد لم المكان

,  بالحدٌقة سٌارتً أوقفت..  أحد ٌؤت لم قال..  حضر قد أحد كان إن فسؤلته المكان

 وانطلقت المحرك أدرت آنذاك,  أحد ٌحضر أن دون دقابق عشر لمدة بداخلها وبقٌت

 إلى راجعة السٌر وواصلت أتوقؾ لم ولكنى سٌارة فى قادمٌن ولمحتهم..  عابدة

 المتحدث كان التلٌفون جرس رن حتى دقابق تمض لم شقتى دخلت وعندما..  البٌت

 أنى على عبلوة ساعة ربع حوالً انتظرت:  قلت" انصرفت لماذا"  سؤل شفٌق علً

 أم:  بهدوء لى وقال السماعة عامر الحكٌم عبد منه أخذ..  ساعة ثلث متؤخرة جبت

 تشاهدٌنا؟
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 وقال,  العكس ولٌس الرجل ٌنتظر أن ٌقضى البروتوكول ولكن رأٌتكم نعم:  قلت -

 !!ردى ٌنتظر ولم"  انتظارك فى جمٌعا نحن:"  رقة من تخلو ال حاسمة بلهجة

 وعبد نصر وصبلح,  رضوان عباس وجدت وهناك, أخرى مرة الفٌبل إلى عدت -

 وقد ببشاشة لٌستقبلنً واقفا نهض دخولً وعند – معاونٌه وبعض عامر الحكٌم

 .والبساطة بالرقة المفعمة لقابه طرٌقة نفسى فى أثرت

 لفت,  الدوام عل الحكٌم عبد ٌبلزم شابا هناك مرة ألول الحظت اللقاء هذا وفى -

 العمٌق واهتمامه,  الحكٌم عبد ٌخص ما لكل الكامل بانشؽاله نظري الشاب هذا

 ٌحس كان وكؤنما الحكٌم عبد منه ٌطلبها أن قبل حتى أوامره وتلبٌة بمتابعة المخلص

 بالثقة ٌوحى خجوال,  المبلمح هادى اللون أبٌض شابا كان. رأسه فى ٌدور بما

 هذا أن بعد فٌما عرفت,  إلٌه وتطمبن النفس تؤلفه الذى النوع ذلك من.  والطمؤنٌنة

 . عامر الحكٌم لعبد المخلص السكرتٌر" السٌد متولً محمد هو الشاب

 فهم ٌتحدثون عمن أدرك فلم على   ؼمض موضوعا ٌناقشون كانوا وصولً وعند -

 . األسماء ذكر تجنب على حرٌصون

 وكانوا ما شخص أفعال من بالضٌق ٌشعر كان عامر الحكٌم عبد أن فهمت ولكنى -

 على األمر لتخفٌؾ جهدهم وٌبذلون للطرفٌن أصدقاء بؤنهم توحى بطرٌقة ٌتحدثون

:  ٌقول سمعته أن حد إلى التبرٌرات هذه بكل ضابقا مهموما كان الذى الحكٌم عبد

 !!...مالها القرٌش والجبنة..  مالها إسطال وهى

 .. بلدته هى إسطال أن بعد فٌما عرفت وقد -

:  قاببل فجؤة الحكٌم عبد إلى التفت فقد..  الموضوع هذا مناقشة فى ٌستمروا ولم -

 سباجتى؟ مسز حال كٌؾ

 .. بخٌر مبتسمة:  قلت -

 الطلٌان؟ أصدقابك حال وكٌؾ:  قال -

 . حال أحسن فى بخٌر:  قلت
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 ؟ األجانب فى ٌعجبك الذى ما أعرؾ أن أرٌد: سؤلنى

 المرأة ٌعاملون باحترام عاملونى معهم خرجت وإذا,  وصادقون صرحاء أنهم:  قلت

 حقوقا لنفسه ٌعطى وال المرأة على نفسه ٌفرض ال منهم والواحد" أمٌرة"  وكؤنها

 وال,  الخاصة شبونها فى ٌتدخل فبل" مثبل الشاى لشرب"  مرة معها خروجه لمجرد

 .حٌاتها على نفسه ٌفرض

 ؟ المصرٌٌن من أحد صداقة تجربً ألم: قاببل قاطعنى

 الزواج و االرتباط فى أفكر ال جعلتنً.  فاشلة زٌجة..  مرة تجربة لى كانت:  قلت

 عٌبه؟ ما...  الشرقً والرجل:  قال

 أو,  مرة بها التقى أن لمجرد الخاصة المرأة حٌاة على نفسه ٌفرض أنه عٌبه:  قلت

 تصور!!.. اشتراها وكؤنه معها وٌتصرؾ برقة عاملته أن,  الشاى من قدحٌن شرب

 تلٌفونٌا التالً الٌوم فى ٌتصل به فإذا وذوق بلطؾ وعاملته مرة به التقٌت صحفٌا أن

 أجبته فقد بالسإال ضٌقً ورؼم" اآلن تفعلٌن ماذا"  الحدٌث أول فى ٌسؤل به وإذا, 

 ...هو؟ من:  فسؤل..  صدٌقا أنتظر أنى سوى شا ال: 

 ؟ السإال بهذا تقصد ماذا:  له قلت

 !!..أسؤل إننى:  قال

:  وٌقول ونقار عتاب إلى قلٌل بعد المكالمة وتحولت..  سإالك على أجٌب وأنا:  قلت

 .. أعرؾ أن حقى من ؟ هكذا تعاملٌننً لماذا

 وهكذا والواجبات الحقوق هذه بٌننا هل..  الحقوق قبل لواجباتا فى فكر:  له قلت

 !!شاى بفنجاى له ملك أننى تصور

 !!.. ٌعنى بوافوار دى سٌمون:  بقوله قاطعنً

 ..سارتر بول وجان بوافوار دى سٌمون بحٌاة جدا معجبة أننى:  قلت
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 ؟ لماذا:  سؤل

 عقلً توافق حالة فى معا وٌعٌشان,  اآلخر حرٌة ٌحترم منهم كبل ألن:  قلت

 ٌفرض أن ٌجب وال حر اإلنسان بؤن أإمن ألنى بهما أعجب لهذا,  نفسى وانسجام

 .. إرادته آخر شخص علٌه

 االحترام بدافع االلتزام منها ٌنبع الحرٌة ولكن:  الحكٌم عبد قال

 ..لحظة الصمت ساد..  الشخص هذا أجد ولم الشعور هذا أجرب لم:  قلت

 بصراحة؟ أحدثك أن لى تسمح هل:  له قلت ثم

 : تفضلى قال

 .. عرفتك السابقة المرة فى:  قلت

 عرفتنى أنك أدركت وأنا:  باسما قال

 "ضباط شوٌة"  قولً من تؽضب أال أرجو الحالة هذه فى:  قلت

 كنت منذ القراءة أحب أننً ؟ عنا شٌبا تعلمً أن لك أٌن فمن",, ورةذمع أنت:"  قال

 األصابع على تعد ال كتب بضعة سوى بها لٌس مكتبة لدٌنا وكان,  الصعٌد فى طفبل

 وأصبحت,  لقراءتها القاهرة من بها آتى كنت التى بالكتب امتؤلت المكتبة هذه ولكن

 .. شٌبا اقرأ أن قبل متؤخرا الوقت كان مهما النوم أستطٌع فبل,  عادتً من القراءة

 : سؤلته قلٌل وبعد...  ذلك الحظت نعم:  قلت

 رؼم"  فقلت باإلٌجاب رأسه وهز مشجعا إلى نظر ؟ مبلحظة أبدى أن لى تسمح هل

 تحكمٌن أنت:  قال".  خجول أنك الحظت فقد عسكري وقابد,  سٌاسى رجل أنك

 هذه ألن باالرتباك نشعر كنا أننا والواقع,  السابق اللقاء عن انطباعك بسبب على

:  ضاحكا رضوان عباس ورد...  وكنت امرأة مجلسنا تحضر التى األولى المرة هى

 أن قبل ترددي مدى تتصوري وال:  الحكٌم عبد وأكمل..  األخٌرة نتصورها وكنا

 . الجلسة هذه أقبل
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 ؟ شا عن لك بسإال تسمحٌن فهل تسؤلٌن دمت ما لى قال ثم

 . نعم قلت

 بٌتً فى أحدا أنتظر كنت إذا حتى بالضٌق ٌثٌرنى فهو االنتظار أحب ال ألنً قلت

 . طبٌعتً هذه... ٌحضر أن إال للمقابلة ثٌابً ارتدى ال فإنى

 أن الجابز من ألٌس السبب؟ تعرفً حتى تنتظرٌن أال"  وعتاب رقة صوته وفى فقال

 ؟ لنا حدث ما شٌبا

 الٌوم الجلسة هذه عن ؼبت كنت لو:  ٌقول سمعته ثم المبلحظة هذه منه هزتنً

 . الهدٌة منك لضاعت

 !! أحد من هداٌا أقبل ال أنا بتلقابٌة وقلت هدٌة كلمة صدمتنً

 !! ستقبلٌنها الهدٌة هذه ولكن:  باسما قال

 ستقبلٌن؟ أنك أراهن: قاببل ضحك.  أقبلها لن ال:  بعناد قلت

 ..أقبل لن أنى أراهن:  معاندة قلت

 لى قدم:  الهدٌة بإحضار فؤسرع,  مراده أدرك الذى,  متولى إلى التفت الفور وعلى

 ال هذه حقا:"  قلت. بدٌع ؼبلؾ لها الكرٌم القرآن من جمٌلة نسخة الحكٌم عبد

 ". رفضها أستطٌع

 كتابا لى قدم ثم و األشٌاء على والحكم الرد فى متسرعة أنك أرأٌت: "  ضاحكا قال

 من األولى الهدٌة وتقبلت,  للعقاد" عمر عبقرٌة"  كتاب به فإذا فٌه نظرت,  آخر

 من مثٌبل لها أجد لم بحفاوة اللقاء هذا فى أحسست, عمر وعبقرٌة هللا كتاب:  المشٌر

 عبد على وسلم, العربة باب حتى جمٌعا خرجوا االنصراؾ عند أنهم حتى قبل

 .موعد ؼٌر على واتفقنا اآلخرون وودعنً الحكٌم

 قدري إلى الطرق فى..  األشباح
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 متوقعة ؼٌر ومقاببلت,  ؼرٌبة مفاجآت إلى,  أٌام من ذلك تلى فٌما حٌاتً تعرضت

 ٌختفون ثم,  الناس بها وٌلوح صاحبها بها ٌفى ال وعود كؤنها,  تجا وعروض

 . وتختفى تظهر أشباح وكؤنه

 : قال"  الدٌن سعد مرسً" بـ ٌوما فوجبت أنى ذلك من

 :لى قال جاء ولما.  اتفضل:  له فقلت.  هام أمر فى معك لتكلم لزٌارتك أتى أن أرٌد

 ثم إلٌهم صورتك وأرسلت رشحتك وقد,  مصرٌة وجوها ترٌد فوكس شركة إن

 ٌنببنا برقٌة أرسل قد,  فوكس شركة مدٌر جون مستر إن:" واستطرد لبرهة سكت

 . الستقباله المطار معى جبت أنك لو رقٌقة مجاملة ستكون أنه وأرى,  بوصوله

 . الذهاب أستطٌع ال..  آسفة:  له قلت

 "...! لماذا...  مرسى فتساءل

 عمل إنه..  صداقة به تربطنً ال رجل لمقابلة أذهب أن البلبق ؼٌر من ألنه:  قلت

 .. الكرامة مع ٌتعارض

 ..أمرٌكٌة أفبلم فى للعمل مرشحة دمت ما ذلك أرى ال:  قال

 صوتً فى بالسخرٌة أحس ولما,  أمرٌكا فى مشهورة بقٌت أنا ده..  ٌاه:  له قلت

 (لندن من)  جون مستر من وصل الذى التلؽراؾ على اطلعنى

 لدى مؤلوفا وجهها وكان,  بدٌنة سٌدة بابى طرق أن إلى..  أٌام ذلك على مضى

 مهمة السٌدة لى وشرحت" مورٌس"  مسٌو أنه على لى قدمته شاب وبرفقتها

 مصرٌة وجوها لٌنتقى,  الفنانات بعض لمشاهدة جاء انه وهى القاهرة فى مورٌس

 شركات صاحب ابن هو مورٌس مسٌو وأن,  الفرنسٌة األفبلم بعض فى للعمل

 أهل بطبلقة الفرنسٌة ٌتحدث مورٌس مسٌو ووجدت( رٌنو أعتقد)  الشهٌرة العربات

 أن وتذكرت بالزابرٌن رحبت العربٌة اللؽة من واحدة كلمة ٌعرؾ وال,  فرنسا

 على معرفة وبٌنها بٌنهى لٌس كان وإن السٌنما فى" كومبارس"  تعمل البدٌنة السٌدة

 ورابً تدخل البدٌنة بالسٌدة فوجبت حتى المطبخ إلى وذهبت وتركتها,  اإلطبلق
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 السٌدة وفتحت,  رجالً أبٌض مندٌل عن عبارة هى,  منتفخة صرة بٌدها حاملة

 بفصوص المرصعة والخواتم الذهبٌة األساور من عدد بداخلها فإذا,  أمامً الصرة

 ..الصنع دقٌقة أقراط وبعض,  الماس من

 ؟" هذا ما:"  وسؤلتها عٌنً تحت الملقاة الثروة هذه إلى بدهشة نظرت

 وخرجت الؽضب وتملكنً!!  مورٌس المسٌو من...  لك بسٌطة هدٌة:  فؤجابت

 هذا فعلت أساس أى على ؟ مورٌس مسٌو هدٌة لى تقدم لماذا:" قابلة مورٌس لمسٌو

 . هنا من لطردتك ضٌفا بٌتى فى أنك ولوال..  هدٌتك خذ ؟

 شدٌد أنا..  الثمٌن كنزه على صرته أطراؾ ٌلملم وهم معتذرا مورٌس مسٌو قال

 المرأة هذه ولكن عاداتكم عن شٌبا أعرؾ وال,  بلدكم تقالٌد أعرؾ ال فؤنا..  األسؾ

 ثم,  بالعربٌة المرأة وسؤلت..  بذلك على أشارت التى هى هنا إلى لى جاءت التى

 ثم إجابتها له ترجمت..  ال..  أجابت ؟ تعرفٌننً هلى"  بالفرنسٌة سإالً له ترجمت

 ال:  قالت ؟ هذا بٌتً فى زرتنً هل.. ؟ معك وتكلمت اآلن قبل شاهدتك هل:  سؤلتها

 ..أخرى مرة تؤتى أن تحاولً وال اآلن تفضلً لها قلت

 أن,  للقارئ هنا أذكر أن الطرٌؾ ومن,  معا وانصرفا,  اعتذاره مورٌس وكرر

 موت بعد ذلك وكان,  العامة المخابرات فى أخرى مرة لى ظهر هذا مورٌس مسٌو

 به وإذا"  منى أحسن"  العربٌة ٌتكلم به فإذا,  هناك به واجهونً فقد,  المشٌر

 الحقٌقً اسمه لٌسه مورٌس مسٌو وأن فرنسٌة وأم مصرى أب من مصرى

 " ؟ الرجل هذا تعرفٌن هل: "  المواجهة عند وسؤلونً

 فى حدث ما كل مسامعهم على وسردت,  زابرا ٌوما جاءنً فقد أعرفه نعم:  قلت

 .. أقولها كلمة كل على ٌصدق والراجل اللٌلة تلك

 الطرؾ وعلى منزل فى التلٌفون جرس رن أٌام ببضعة مورٌس مسٌو واقعة بعد

 ؟ برلنتً مدام:  ٌقول صوت جاءنً اآلخر
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 المتحدث؟ من..  نعم:  قلت

 الدكتور أنا:  قال

 ؟ من الدكتور:  سؤلته

 ؟ إلٌك ٌتحدث من تعرفٌن أال..  الهادئ بصوته قال

 .. ال:  قلت

 .. السماعة ووضع طٌب:  قال

 بمثل أضٌق وكنت, تستهونى فلم..  المرة تلك سوى االجتماعات لحضور أذهب لم

 ؼامضة أمور,  حولى تحدث ؼرٌبة بؤمور أشعر وكنت المرسومة االجتماعات هذه

,  منزلى فى ؼرباء ٌزورنى,  العالمٌة السٌنما تطلبنً ففجؤة,  دوافعها أعرؾ ال

,  األضواء خافت بٌت فى متخفٌن ؼامضٌن رجال باردة شتاء لٌلة فى وأقابل

 . أذكره ال مما ذلك وؼٌر مجهولون بى وٌتصل

 وفدا أن وأنبؤنً,  سٌتى صحارى صاحب"  عمار أنور"  بى اتصل ٌوم ذات وفى

 عظٌمة فرصة وأنها,  مشترك سٌنمابً إنتاج لعمل مصر إلى وصل أجنبٌا سٌنمابٌا

 فى سٌسهر الوفد إن وقال,  أفراده على وأتعرؾ الوفد هذا أقابل أن لى بالنسبة

 . علٌهم للتعرؾ هناك للعشاء ودعانً سٌتً صحارى

 وال أعرفهم ال قوم مع عام مكان فى سهرة لقضاء أذهب أن ٌمكن كٌؾ:  له قلت

 ؟ ذلك فى وماذا تساءل!!  صلة بهم تربطنً

 : قاببل حدٌثه فؤنهى,  األمل ٌقطع ولم,  للذوق منافٌا ٌعد إنه:  قلت

 ... قلٌبل لنتحدث إلٌك أحضر وسوؾ نافعا ٌكون لن التلٌفون فى الكبلم -

"  أنت:  وزاد, قوله سبق ما مسامعً على وأعاد,  بٌتً إلى بالفعل عمار أنور جاء

 تضٌعً فبل ونجمة ممثلة أنت, الناس من كثٌرا تقابلً أن منك والمفروض" فٌدٌت

 . العالمٌة السٌنما مٌدان إلى دخولك فرصة نفسك على
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 بهذه جاءت إذا العالمٌة السٌنما أرٌد ال:  له وقلت تصمٌمً من قاله ما ٌؽٌر لم

 . الصورة

 تنهال كانت التى العروض هذه ووسط شا على نتفق أن دون عمار أنور وانصرؾ

 الفور على قبلته عرض جاءنً وفجابٌة ؼزٌرة بصورة العالمٌة السٌنما من على

 ".البادٌة بنت" اسمه مصري فٌلم هو وإنما و العالمٌة السٌنما من ٌكن ولم تحفظ دون

 التى الحذر ؼرابز أعماقً فى حرك قد العروض هذه به جاءتنً الذى األسلوب إن

 ٌدركه وال, األذن تسمعه وال العٌن تراه ال الخطر اقتراب عند,  الحً الكابن تنبه

 . الواعً العقل

 ال للزواج عروض أٌضا وإنما تؤتٌنً التى هى وحدها الفنٌة العروض تكن ولم

 ".حب"  ٌعقبها وال"  حب"  سبقها

 ٌقام حفل إلى معى ٌذهب أن على واتفقنا" الدٌن سعد مرسً"  ٌوما بى اتصل

 على عرض بؤن فاجؤنً الطرٌق وفى" تلؾ بها عربته ألن"  السفارات بإحدى

 شكل بؤى عاطفٌة عبلقة وبٌنه بٌنى كانت إن ٌسبق فلن,  رفضت وطبعا..  الزواج

 بؤٌام ذلك بعد أنه والؽرٌب,  بتاعى" التٌب"  لٌس أنه بصراحة له وقلت األشكال من

 باال ٌلقى وال ٌسؤل فهو,  وؼامضة ؼرٌبة محادثة وكانت التلٌفون فى طلبنى

 أن إلى خٌل لقد حتى بها أجٌب التى ؼٌر عنده من بإجابة هو ٌجٌب وإنما,  إلجابتً

 أحد هل"  فعبل وسؤلته بل..  المفتعل الحدث هذا لٌتابع بجواره ٌقؾ ما شخصا

 لماذا؟..  ال..  فؤجاب" .. بجانبك

 مرسى وكان,  أقلها لم أشٌاء آخر شخصا ٌسمع أن على ٌحرص كمن تبدو ألنك

 أدرى ال..  الحقٌقة أنها على ما أكذوبة أو,  ما حقٌقة الشخص لهذا ٌإكد أن ٌرٌد

 : لى قال بالضبط

 األمر؟ فى فكرت هل -

 أمر؟ أي -
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 ؟ بنفسك الدبلة تختاري أن طبعا البد.. ؟ نلتقى متى...  عال -

 ؟ دبلة أى -

 !!إذن إتفقنا -

 ٌقول مما شٌبا أفهم ال وأنا و معى التلٌفونٌة مكالمته تمضى كانت الوتٌرة هذه على -

 ..المكالمة هذه مثل وراء من ٌبؽى أو

 أجد وال أمامً تفتح كثٌرة وطرق.. الفهم عن عاجزة حٌالها أقؾ كنت كثٌرة أشٌاء

"  الرومً ابن مع ٌقول حالً ولسان مشارفها على أقؾ بل,  فٌها السٌر على القدرة

 "المذاهب بعد والؽاٌات أٌن ومن,  مذهبً قبل ؼاٌتى ٌربنى من إال

 الٌوم فى عاد فإنه عنه الحدٌث سبق الذى مورٌس مسٌو الشعر من البٌت هذا ٌطابق

 بجهله اعتذاره وكرر وجاء بمفرده وكان,  لئلعتذرا مٌعادا أخذ أن بعد التالً

 بى ٌتصل وكان,  سامحته أنى له وأظهرت,  مصر فى االجتماعٌة الحٌاة بؤسالٌب

 . قصٌرة فترة كل فرنسا من عودته بعد

 منك فؤرجو الجدٌدة بمصر فٌبل سؤشترى أرجوك:  قاببل مورٌس بى اتصل ٌوم وفى

 وكان"  نصٌحتك وأرٌد هنا األسعار أعرؾ ال فؤنا..  عقدها أمضى أن قبل رإٌتها

 حضر وفعبل"  للتفكٌر مهلة وأعطانً لى مقاببلته إحدى فى الزواج على عرض قد

 وجدتها الفٌبل وصلنا ولما أختً ووراءنا بجانبه وأنا ٌسوق عربتً فى وأخذته إلى

 الفٌبل داخل تجولت.. فٌها بما على   هكذا معروضة:  فقال بدهشتً وأحس مفروشة

 بطرٌقة ٌتصرؾ وجدته..  الفٌبل باقى تتؤمل أختً وكانت الحجرات من حجرة وفى

.. فٌك ظنً خاب ولكن" راقٌا رجبل"  أظنك كنت:  قابلة فزجرته,  البقة ؼٌر

 أختً سؤلتنً.  العربة ركبنا أن وبعد,  صوتً على أختً وجاءت مسرعة وخرجت

 كما تصرؾ ألنه نصاب راجل ده:  قابلة وعلقت حدث ما لها قلت ؟ بك ماذا

"  وإعطابه لشقتنا استدراجه فى رأٌك ما:  أختً لى وقالت" السوقة"  ٌتصرؾ

 . حقٌقته اكتشفت أنى ٌكفى ال:  وقلت" علقة
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 أن بعد قال"  الدكتور"  من مكالمة جاءتنى المنزل وصولً من تقرٌبا ساعتٌن وبعد

 ؟ كنت أٌن,  حٌانى

 . سخٌؾ مشوار فى كنت وهللا:  ؼاضبة زلت ما وأنا قلت

 "كٌؾ: "  ضاحكا فؤجاب

 أنا صحبنى,  خسٌس إنسان به فإذا محترما أظنه كنت رجل مع ذهبت:  فؤجبته

 وأنهٌت,  كلها القصة به وروٌت معه فذهبنا شراءها ٌرٌد فٌبل لمشاهدة وأختى

 ". نفسى من بالضٌق أشعر أننً"  بقولً حدٌثى

 لماذا؟..  فتساءل

 ..ؼبٌة بؤننً أشعر ٌجعلنً مما..  بى التؽرٌر فى خدعت بؤننً أحس ألنً:  قلت

 .. قوى مش:  ضاحكا رد

 : لى قال المحادثة نهاٌة وفى,  عادته ؼٌر مرحا طلٌقا المحادثة هذه فى صوته كان

 ببساطة ٌتحدث كان..  بصدده أكلمك أن أرٌد هام شا عندي,  حاال أراك أن أرٌد -

 بعضك تؤخذي,  أنت ما زى تعال:  اسمعً:  فجؤة قال الحدٌث منتصؾ وفى, 

 ".هنا طول على وتنزلى

 واقفا وجدته وهناك, وقتها فى المكالمة جاءت فقد,  الحال فى المنزل ؼادرت -

 مرحبا هتؾ على عٌناه وقعت وحالما,  وبنطلونا قمٌصا مرتدٌا الحدٌقة فى ٌنتظرنً

 !! عروستً أهبل -

 ولم, عروستً"  توهمتها أخرى كلمة قال أنه ظننت,  السمع أخطؤت أنى إلى خٌل -

 حٌث معى وسار...  الكلمة حقٌقة أستوضح أو أسؤل أن الجابز أو الممكن من ٌكن

 – نصر صبلح – رضوان عباس وأصدقاإه زمبلإه – التقلٌدٌون األعضاء ٌجلس

 .ومتولً شفٌق علً مكتبه ومدٌر
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 :ضاحكا المشٌر قال -

 ولكن العشاء لنا أحضرت السابقة المرة فى...  اللٌلة هذه العشاء لك سؤقدم الذى أنا -

 ..أنا على المرة هذه

 مهما ودخلك موظؾ فؤنت,  المتاعب بلك سٌسب العشاء هذا ولكن:  ضاحكة قلت -

 وقال,  ضحكوا األقل على جنٌه ألؾ الشهر فى أكسب فإنً أنا أما – محدودا كان

 : رضوان عباس

 !!متشكرة له قولى سؤعشٌك ٌقول إنه,  لمضة داٌما أنت هو -

 ٌصاب أن مرتبه من العشاء ثمن انفق إن..  علٌه أخاؾ... ال:   معترضة قاطعته -

 . مالٌة بؤزمة

 وألول,  طبٌعته على كان بالذات والمشٌر سجٌتهم على اللٌلة هذه فى جمٌعا كانوا

 فى جالسا إال أراه كنت فما وٌضحك وٌتحدث,  وٌؽدو ٌروح الصورة بهذه أراه مرة

 .وداعً فى إال قامته طول أعرؾ أكن لم أنى حتى ٌبرحه ال كرسٌه

,  الربٌع ببهجة تزهو كانت ذاتها والطبٌعة,  كلها المجموعة ٌسود المرح كان

 ٌؽرد كلثوم أم وصوت,  زاهٌة حولنا من واأللوان متفتحة واألزهار مورقة األشجار

 . والضحكات والعطور األنؽام من مزٌج كلها واللٌلة الحدٌقة فى

 ثمة ٌعد لم" العشاء لنا حضري عروستً ٌا ٌالبل"  إلى الحدٌث موجها المشٌر قال

 فى وال المرة هذه فى سماعها أخطا لم وأنا"  عروستً" ٌقول بالفعل أنه شك

 "عروستً طبعا"  سعٌد باش بوجه أجاب عروستً: "  متسابلة قلت سابقتها

 ؟ الكلمة هذه معنى وما تساءلت

 ؟ عروستً معنى تعرفٌن أال.  عروستً..  معناها:"  أجاب

 آخر شٌبا تعنى الكلمة هذه أن وظننت,  أعرفه الذى المعنى ٌقصد أنه اصدق لم

 : قال سؤلته عندهم
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 .. مصر فى مكان كل وفى هنا معناها ذات هو الصعٌد فى معناها إن 

 ؟ عروسة..  عروسة تقصد إذن..  مترددة قلت -

 ؟ معنى بؤي:  قلت!!  وحقٌق بحق عروسة طبعا:   قال -

 بدأ وقد الصمت لزمت وأبناء...  وزواج...  عروسة بمعنى:  تتسع وبسمته قال -

 أخذنً" الحدٌقة فى نتمشى تعالى:"  لى فقال ذلك المشٌر والحظ,  الوجوم على

 األشجار بٌن بقعة بلؽنا أن إلى, ٌظلنا والصمت معه ومشٌت األشجار بٌن بى وسار

 بجواري هو وجلس النجٌل على فجلست" إجلسى"  األرض إلى مشٌر لى فقال

 ؟ عروستً لك قلت لماذا تعرفٌن هل:  قال -

 "!!االمتحان فى نجحت ألنك:"  أجاب..  أعرؾ ال:  قلت -

 !!امتحان أى ؟ امتحان:  متسابلة الدهشة ؼمرتنً -

 وعلى..  حولك من ٌجرى ما تدركٌن ال أنك ٌبدو:"  وقال ومرح بسرور ضحك -

 . الدنٌا عن كثٌرا تعرفٌن وال صؽٌرة زلت ما فؤنت حال كل

 ؟ االمتحان هذا هو ما أعرؾ أن أرٌد ولكنى:  قلت -

 . شا كل لك سؤقول ٌردد وهو رأسه الحكٌم عبد هز -

 أنى األن عرفت فقد,  الحدٌث فى أوؼل كلما ٌدور رأسى أن وأحسست..  وتكلم -

 متقنا وتمثٌبل خداعا كان رأٌته ما فكل,  األخٌر العام خبلل حمقاء كنت أنا..  حمقاء

 الملٌونٌر ابن مورٌس بمسٌو ونهاٌة, عمار أعمار من بداٌة محنكون رجال به قام, 

 عن أبا مصري أنه اآلن عرفت" باإلغ"  الفرنسٌة ٌنطق والذي المشهور الفرنسً

 حقٌقة تكن لم هذه كل,  العالمٌة السٌنما فى العمل وعروض الزواج وعروض..  جد

 هو ما أدرى أن ودون,  فٌه نجحت الذى االمتحان لى شارحا ٌسترسل المشٌر كان, 

 !!... فٌه نجحت كٌؾ – حتى – أدرى أن ودون,  منه الؽرض
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 أجاب ؟ هذا كل لماذا"  لكن"  فتساءلت والدهشة الؽضب من لمزٌج فرٌسة أصبحت

 عبلقتى فما,  والؽموض الحٌرة من لمزٌد مثٌرا الرد جاء" األمن لدواعى"  المشٌر

 فٌها ٌدور ما وٌدرك,  خواطري ٌقرأ كان وكؤنما.  عنها ٌتكلم الذى األمن بدواعً

 ٌصبح مثلى كان من إن تعرفٌن ال لعلك,  موضحا حدٌثه واصل فقد استفسارات من

..  لرقبتً ثمنا المبلٌٌن ٌدفعوا ألن استعداد على الكثٌرون وهإالء..  من للكثٌر هدفا

 ٌدٌها بٌن ألضع اختارها من أن من..  األمن أجهزة تتؤكد أن ضرورٌات فكان

 أنت لها ثمن ال امرأة أنك على برهنت وقد..  لها ثمن ال أنها الدولة وأسرار رقبتً

 ..للمشٌر زوجة تصلحٌن اآلن فؤنت".. عروستً"  لك قلت ولهذا تشترى ال امرأة

 ناس ٌا:  بقوله ذلك على علق رضوان عباس أن تعرفٌن هل:  قاببل المشٌر وضحك

 .. سقط كان راجل لو ده علٌكم حرام

 التمثٌل وعروض الزواج عروض كانت فقد إذن,  كظٌم ؼٌظ صدري فى تدفق

 !! كالعمٌاء أسٌر وأنا تنصب شراكا كلها هذه كانت..  والشباب, والمال الذهب وكان

 . أدرى ال وأنا المدة هذه طوال تجارب فؤر أنا كانت فقد إذن:  قلت

 واإلعجاب الفرحة تهزه,  الجانب لٌن بشوشا اللحظة تلك فى عامر الحكٌم عبد كان

 : محتجة فقلت بالهوان أحسست فقد أنا أما االختبارات أسماه فٌما بنجاحً

 ؟ الزواج فى رأًٌ عن أوال تسؤلنً أن البلبق من ٌكن ألم -

 حالتً مثل ففى,  سابد هو ما بعكس الوضع ٌكون حالتً مثل حالة فى:  قال -

 األمر علٌك ٌعرض ثم – أوال أنا أوافق أن ٌجب ولذا نفسها األمن احتٌاجات تفرض

 : بانفعال فقلت شراٌٌنً فى المتدفق الؽضب تٌار منع على قادرة أعد لم.. 

 ؼاضبة نهضت.  أوافق ال أنى رأٌك ما – فعلته الذى هذا كل بعد رأٌك وما -

 متسابلٌن نحوى فؤسرعوا الحدٌقة فى الجالسون الرجال ورآنى عربتً نحو وانطلقت

 .حدث عما
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 من ومنعً تهدبتى حاولوا وجهى على باد والؽضب, العربة أركب رأونى وإذ -

 وحاول حدث ما لنا واشرحً سٌادتك انتظري:  شفٌق علً وقال,  االنصراؾ

 فما,  أصؽٌت لو وحتى,  لهم أصػ لم ولكنى,  عزمً عن ٌثنٌنى أن نصر صبلح

 الرٌح بها تعبث وردة بؤنى شعور بى استبد وقد,  نفسى رد على قادرة أظننً

 . المكان مؽادرة بعربتً وانطلقت,

 ومضى أصفها كٌؾ أعرؾ ال,  والتمزق التشتت من حالة فى وأنا بٌتى إلى عدت -

 .ؼٌبوبة فى وكؤنً به أحس أن دون الوقت

 ؼاضبة قلت المجنونة أٌها فعلتٌه هذا ما:  قال نصر صبلح زارنى اللٌلة تلك فى -

 محاوال قال ؟ ذلك فى الجدٌد هو فما,  مجنونة أنى تعرؾ أال..  مجنونة..  نعم

 مثل فى ألتدخل كنت وما...  بدورها تقوم أن البد األجهزة أن تعرفٌن أنت:  تهدبتى

 إنه باألن ٌتعلق ولكنه.. وحدكما ٌعنٌك أو" المشٌر"  ٌعنى ال أنه لوال الموضوع هذا

 والحمد ٌحدث أن البد كان حدث ما فإن ولذا..  وبمصر وبعبدالناصر بالمشٌر ٌتعلق

 : قلت.. المشٌر بزوجة تلٌق" نظٌفة"  تعتبرك المخابرات فإن هلل

 سؤسافر و مصر فى أبقى ولن,  وأنوثتً وموهبتً لذكابً طعنا كان حدث ما إن -

 صبلح واصل..  هنا البقاء أرٌد ال فؤنا هناك وأعٌش وسؤشتؽل,  بجبلبٌة بٌروت إلى

 . للزواج عرض فهو الؽضب هذا لكل داعٌا أرى لست: 

 حدث ما كل أن فجؤة اكتشفت ولكنى ممتاز رجل فهو..  لذلك ؼضبى لٌس:  قلت -

 " .األمن لدواعً"  إن: بعواطفً واستهتار زٌفا كان لى

 تبكٌن أنت ها:  مازحا صبلح وقال,  وبحرقة طوٌبل بكٌت,  بالبكاء وأجهشت -

 قابلها التى الوحٌدة المرأة أنك ٌرضٌك أال,  تفرحً أن من بدال أهذا!! كالطفلة

 حتى أٌام بضعة دعنً:  له قلت - الزواج؟ ٌعرض وأنه المتدٌن الرجل المشٌر

 .. وأفكر نفسى شتات ألم أن أستطٌع
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 ردتنى تلٌفونٌة مكالمة جاءتنً ثم,  بعد توازنً استعدت أكن لم التالً الٌوم وفى -

 بعض مع معرفته لى سبق إٌطالٌا منتجا صاحبها وكان اإلعصار قلب إلى فجؤة

 روما خارج استودٌوهات وٌملك..  أفبلمه فى اشتؽلوا ومعظمهم اإلٌطالٌٌن الفنانٌن

 ٌقٌم وأنه, أٌام عشرة القاهرة فى وسٌبقى إٌطالٌا من عاد أنه التلٌفون فى لى قال.. 

 بعد للسفر نفسى إعداد منى وطلب, الؽرفة رقم وإعطابً,  شبرد فندق فى اآلن

 .أوقعه عقد كل على أجرى من العمولة من المابة فى بالعشرٌن وذكرنى, أٌام عشرة

 كانت والشكوك الهواجس فإن,  التفكٌر عن بعجزي أشعر وأنا السماعة وضعت -

 فلم المشكلة خارج نفسى أضع أن وحاولت..  العاتٌة الرٌح كؤنها عقلً فى تعربد

 من لٌس أو..  األمن بدواعً فعلوا ما بى فعلوا قد كانوا إذا أفكر ورحت,  أفلح

 ٌطلقنً أن الجابز من ألٌس.  األمن لدواعً وكله..  أسجن أو..  أقتل أن الجابز

 دواعً"  اسمه مروع شبح عٌنً تحت المجهول إلى أسٌر فؤنا..  األمن لدواعً

 "األمن

 زوجة أصبح أم... ؟ عالمٌة نجمة وأصبح عرضه أقبل هل..  اإلٌطالً والمنتج -

 . عامر لحكٌم لعبد

.. ؟ المتؤخر الوقت هذا فى اآلن ٌؤتً عساه من..  دهشت.. الباب جرس دق.. فجؤة -

 . أمامً واقفا"  عامر الحكٌم عبد"  أجد بى فإذ الباب فتحت

 لى تسمحً ألن"  برفق المشٌر قال..  الحركة عن لسانً وعجز وقفتى فى تسمرت

 الحكٌم عبد ومشى متولى وخلفه ودخل, الطرٌق له وأفسحت تنبهت..  ؟ بالدخول

 . الصالة فى متولى بقى بٌنما الصالون ؼلى رأسا

 كمن ٌبدو كان,  الوراء إلى رأسه مسندا,  ساقٌه مادا جالسا فوجدته خلفه دخلت

.  الوقت من فترة وصمت وهدوء استرخاء فى ممدا وظل,  شدٌد تعب بعد ٌسترٌح

 . منه قرٌب كرسً على أجلس خبللها كنت
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:  قال صامتة نحوه نظرت انهضً آمره بلهجة وقال ممشوقا ووقؾ فجؤة نهض

 !! اآلن معى ستؤتٌن

 ..؟ أٌن إلى:  سؤلته

 .. هاما شٌبا ألرٌك سنذهب قال

 العربة ركبنا,  أوال ومتولى أنا خرجت,  للخروج تصلح بسٌطة مبلبس ارتدى كنت

 كان الذى متولى بجوار األمامً المقعد على جلست,  بدقابق بعدنا المشٌر هبط ثم: 

 . السٌارة قلب فً قلٌبل ؼاص وقد الخلفً بالمقعد فكان المشً أما السٌارة ٌقود

 علً وسكرتٌره"  المعاطى أبو"  حرسه من هناك ورأٌت المكان نفسى إلى قادنً

 بصورة لى فبدا,  قاطعا قوٌا ٌنطلق وصوته,  أوامره ٌصدر المشٌر وسمعت شفٌق

 . قبل من أرها لم

 قبل من رأٌتها قد أكن لم واسعة قاعة إلى قادنً وهناك,  الداخل إلى المشٌر وأخذنً

 !!... لٌجلدنً إال المكان هذا إلى أخذنً ما أنه ظننت حتى

 بجواري هو وجلس,  األرض على جلست..  اجلسً:  لى قال..  القاعة وسط وقؾ

 . سٌنمابً عرض شاشة القاعة نهاٌة فى أن الحظت جلوسً أثناء وفى

 تتساءلٌن كنت ربما.. , لبلختبارات تعرضت ألنك ؼاضبة أنت:  بهدوء المشٌر قال

 !! النساء فى ٌثق ال اإلنسان ٌجعل ٌوم كل أشاهده ما إن.. ؟ األفعال هذه كل لماذا

 فلٌس ووالدتك والدتى مثل الفاضبلت النساء من كثٌر هناك ولكن:  معترضة قلت

 .واحدة شاكلة على جمٌعا النساء

 أن ترٌدٌنى هل..  شكوك من أعانٌه ولما, أقول لما القوى المبرر ستعرفٌن:  قال

 ؟ تعرفى

 .. نعم قلت
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 رقم الشرط"  القاعة قلب من مرتفع بصوت أمره وأصدر مجلسه فى المشٌر اعتدل

 ٌوما ببالً تخطر لم حقٌقة على وأطلعنً,  البرهان عامر الحكٌم عبد لى وقد"  كذا

 نزل لقد الشاشة على بعٌنً رأٌتها قد أكن لم لو لصدق كنت وما حقٌقة كانت أنها

 . التصدٌق عن وبعده وفساده لهوله كالصاعقة على األمر

 ؟"صدقت هل... "  النهاٌة فى المشٌر لى وقال

 "صدقت نعم:"  قلت

 نفسه ٌترك ولم, شاهدناه ما تؤثٌر من دفٌن حزن وجهه وعلى المشٌر نهض

 وصحبنً".  معً تعالى:"  قاببل إلى والتفت تخلص ما فسرعان,  طوٌبل لخواطره

 .بالمكان تحٌط التى الؽناء لحدٌقة إلى

 الورود باقات وحولها,  حلوى, فاكهة,  لحوم,  الطعام أطٌب علٌها مابدة إلى قادنى

 .حولها وما لمابدة بها وزٌنت الحدٌقة من جمعت التى

 أن أعتد ولم بل اجتماعاتهم فى بذخا أرى أن أعتد فلم دهشة فى كله هذا إلى نظرت

 . الطعام لهم أحمل كنت التى وأنا طعاما لى ٌقدموا

 وشاهدته عرفته الذى بعد:  عطوؾ بصوت وقال الجلوس إلى الحكٌم عبد ودعانى

 هل واآلن..  أؼضبتك التى االختبارات هذه إجراء فى العذر لنا تلتمسٌن أنك شك فبل

 ؟ الزواج على توافقٌن

 اختبلط كان وإن ثورتى من ٌطفا أن منطقه وقوة ورقة بلطفه الحكٌم عبد استطاع

 بمثل عقلى إلى النظام ٌعود أن السهل من ٌكن فلم,  قابما ٌزال ال نظرى فى األمور

 . والسرعة السهولة هذه

 لقد,  الزواج موعد نحدد وبعدها قرٌب وقت فى الخطوبة ستتم:  حدٌثه وواصل

 سرا والزواج الخطوبة أمر ٌظل أن على التفاصٌل كل على والدتك مع تفاهمت

 . لفترة
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 ! هناك األفبلم بعض ألمثل إٌطالٌا إلى سؤسافر ولكنى:  له قلت

 .العودة ثم ؼرٌبة ببلد إلى وحدك الذهاب بك ٌلٌق عاد فما اآلن بعد سفر ال..ال: قال

 واتفقنا شا كل لى أعد وقد,  القاهرة فى اآلن موجود اإلٌطالً المنتج ولكن:  قلت

 . أٌام عشرة بعد السفر على

 السفر فإما األجانب لتعاٌش بها أرتبط سوؾ امرأة تسافر أن أقبل ال أنا:  المشٌر قال

 ..الزواج وإما.. 

 نخطب لم أننا خاصة..  الفرصة هذه مثل تضٌع ال حتى أسافر أن ٌمنع وما:..  قلت

 . إٌطالٌا من عودتى لحٌن شهور بضعة تؤجٌلها وٌمكن فعبل

 .تسافري لن... ال قلت:  مصمما قال

 آراه رجل من الزواج:  قوٌٌن إؼراءٌن بٌن فؤنا..  هاببل لى بالنسبة الموقؾ كان

 .وجاذبٌتها فتنتها بكل العالمٌة والسٌنما ممتازا

 : سؤلنً حٌن حٌرتً من الحكٌم عبد أنقذنً

 ؟ اإلٌطالً المنتج ٌقٌم أٌن -

 .. شبرد فندق فى -

 هى وما موجود أنه وقٌل المنتج عن سؤلت أجاب وعندما القرص أدرت..  اطلبٌه -

 : له قلت صوته جاءنى حتى لحظة إال

 ..برلنتى أنا -

 حدٌثه ووجه ٌدى من السمعة وانتزع ٌده الحكٌم عبد مد التحٌة نتبادل نحن وفٌما -

 :مقتضبة تحٌة له وجه أن بعد قاببل المنتج إلى باإلنجلٌزٌة

 



www.egyzaman.com 
 

 ال تقالٌدنا..  سنتزوج.  معها للحدٌث داعً ال..  اآلن بجواري إنها..  خطٌبها أنا -

 ... السماعة المشٌر ووضع للمحاولة داعً وال نهابٌا السٌنما ستترك.  بذلك تسمح

 ذهابها وٌرٌد, طلبها الدكتور إن قابلة على تدخل بوالدتً فوجبت التالً الٌوم وفى -

 .. العربة فى ٌنتظر متولى وأن إلٌه

 منهم كل ٌعرؾ من,  بطرٌقة ٌدور لحدٌث أن والحظت,  الحكٌم عبد قابلنا وهناك -

 . الخطوبة فٌه بما الموضوع كل تعرؾ أنها واكتشفت األخر

 بكم اتصل سوؾ:"  لها وقال خطوبتى على والدتى مع لٌلتها الحكٌم عبد واتفق -

 أنا ثبلثتنا على األمر هذا ٌخرج أن أرٌد وال الخطوبة وإتمام الموعد لنحدد قرٌبا

 معها وٌتحدث,  كبٌرة ثقة والدتى فى ٌثق عامر الحكٌم عبد كان وبرلنتى وأنت

 ٌا فهل..  ظهري وراء من صدٌقٌن كانا, أنا وأجهلها ٌعرفانها أمور عن ببساطة

 الصداقة هذه سر فما وإال..  أنا؟؟ تعرضت مثلما الختبارات والدتى تعرضت ترى

 ؟ معها حدٌثه وفى, لها معاملته فى البادٌة الثقة هذه سر وما فجؤة اكتشفتها التى

 لنجد التلٌفون جرس دق السابع الٌوم وفى..  وثبلثة...  وٌومان..  ٌوم مر -

 كان فٌما,  أدرى أن دون والدتى مع فٌه ٌتحدث وقتا انفق الذى الدكتور هو المتحدث

 الخطوبة موعد إلى تزؾ والتفتت السماعة والدتى وضعت النهاٌة وفى,  الحدٌث

 مبروك..  المقبل الخمٌس ٌوم أنه:  قابلة

 ..ذلك إلى وما والحلوى الطعام متولى فؤعد الخطوبة ٌوم وجاء -

 وفى مهندما أنٌقا وبدأ..  ومرحا وبشرا حٌوٌة ٌفٌض كان الحكٌم عبد جاء ثم -

 . حراسه من الؽالب فى هما آخران ورجبلن شقٌقاه صحبته

 بطقم أتزٌن وكنت,  بسٌطا ذهبٌا سوارا لى قدم بؤن فاجؤنً السهرة منتصؾ وفى -

 أسورة وحلقٌن بروش من مإلؾ سنوات منذ اشترٌته بالماس المرصع الذهب من

 الطقم بجوار منطفبا فقٌرا بدا الذهبً سواره الحكٌم عبد البسنى فلما,  وخاتم وعقد

 فى أبقٌتها التى بهدٌته واإلكتفاء طاقمً خلع إلى ذلك واضطرنً بالماس المرصع

 .السٌنما نجمة أنا شبكتً كل هى متواضع ذهبً وسوار دبلة ٌدى



www.egyzaman.com 
 

 معروؾ ؼٌر مكان ومن..  مٌعاد ؼٌر وعلى تلٌفونٌا الخطوبة بعد التبلقً سار -

 من تقربنً المحادثات هذه وأصبحت,  هو أٌن وال هو ما تصور عن خٌالى ٌعجز

 وسعة بالرجولة الملٌبة,  الطٌبة الروح هذه جوانب من لى كشفته لما الحكٌم عبد

 فى أحبه شٌبا أذنى إلى المكالمات هذه حملت وقد.  للناس الؽامر والحب األفق

 أبوي دؾء فٌه النفس إلٌه تؤنس صوته كان أذنى فى ووقعه الصوت هو,  الرجل

 ٌتقبل صدر وسعة ببساطة وكان,  نقده على الجرأة أجد كنت,  القلوب له تتفتح نقى

 المحادثة ٌقطع أحٌانا وكان, االعتذار وجب إذا وٌعتذر, بالخطؤ وٌعترؾ بل,  النقد

 ؟ اآلن أنت أٌن أو لماذا سإالً على ٌرد ٌكن ولم قلٌل بعد سؤكلمك:  قاببل فجؤة

 الساعة فى ؼدا علٌك سٌمر متولى انتظري:  اقتضاب فى قال المكالمات إحدى وفى

 . الثامنة

 عند تتوقؾ ال العربة وجدت ولدهشتً عربته فى وصحبنً متولى جاء الموعد وفى

 طرٌقا بلؽنا حتى تسٌر وظلت تجاوزته بل,  المجموعة مع فٌه التقى الذى المكان

 شالٌه أمام العربة وتوقفت, األهرام حدابق شارع وهو, الهرم شارع من متفرعا

 .فوزى محمد المطرب – المرحوم قصر أمام ٌقع صؽٌر

 وترابٌزة القش من كراسً سوى بها لٌس واسعة صالة ووجدت الشالٌه دخلت

 .خالٌتٌن وحجرتٌن

 علً ومعه الحكٌم عبد منها ونزل" نصر"  ماركة صؽٌرة عربة دخلت..  قلٌل وبعد

 قبلنى مرة وألول ولهفة بشوق نحوى فؤقبل عامر ورآنً.  حرسه من وآخر شفٌق

"  وقال..  جوابً ٌنتظر ولم..  ؟ المكان هذا فى رأٌك ما:  سؤلنً ثم وجنتى على

 "زٌك كبٌرة بنجمة تلٌق ال"  مازحا أكمل ثم"  قدنا على فقاٌرى كدة حاجة

 ما وزى:  قاببل ابتسم" القٌمة أكبر ٌعطٌه المكان هذا فى وجودك:" "  متؤثرة قلت

 ". مزاجك على تفرشٌه ما لؽاٌة أثاث مفٌش..  شاٌفة إنتى
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 واكتافى الضٌقة بثٌابى الخاصة الكثٌرة المبلحظات لى ٌوجه ذلك بعد عامر أصبح

 . المروضٌن طباع له كانت فقد..  ٌؤمرنى أن دون راضٌة استجٌب وكنت, العارٌة

 .جدٌد شا على أتعاقد ولم..  فؤتممتها فنٌة ألعمال تعاقدات هناك كانت

 الحدٌث ٌطل لم أخٌرا طلبنً وعندما,  الحكٌم عبد ٌتحدث أن دون بؤكمله أسبوع مر

 . األهرام حدابق فٌبل إلى الحضور منى طلب وإنما

 األفق فى إن وأحسست,  نصر صبلح معه وجدت وهناك,  فورى من إلٌه وذهبت

 كان وإنما,  معً للحدٌث كبٌرا مٌبل ٌبد لم عامر فإن,  طبٌعً وؼٌر ؼامضا شٌبا

 صبلح قال شاردا جادا صامتا ٌجلس وعامر الحدٌث بزمام الممسك هو نصر صبلح

 : نصر

 .. حالك كٌؾ -

 ..بخٌر -

 األٌام هذه كثٌرا تتحركٌن وأنك,  بخٌر أنك عنك تقول األخبار..  بخٌر أنك واضح -

 ؟ كثٌرا تتحركٌن معنى ما: فسؤلته اإلجابة هذه أدهشتنً

 ".كثٌرا تتكلمٌن..  تتحركٌن..  ٌعنى:"  كتفٌه ٌهز وهو قال -

 : فسؤلته أعماقً فى الشك وتحرك,  خٌفة كبلمه من أوجست -

 أنت لنا قولى.  الحكاٌات تحكٌن ٌعنى:" محاورا قال( ..  أقول ماذا,  كثٌرا أتكلم) 

 ..؟ تقولٌن كنت ماذا

 ( أٌضا نحن ٌعجبنا وال)  فؤجاب(  ٌعجبنً ال الكبلم فى األسلوب هذا: )  قلت

 ٌجرى الذى الؽرٌب الحوار هذا مهموما صامتا ٌترقب فوجدته عامر إلى نظرت

 .نصر صبلح وبٌن بٌنى
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 حدٌث, موقؾ اتخاذ على ٌحتم نصر صبلح حدٌث فإن,  أتصرؾ كٌؾ أدر لم

 على سٌطر داخلٌا شعورا أن ذلك من واألمر,  والتخابث,  المناورة طابعه, هجومً

 .. معى تحقٌقا ٌجرون بؤنهم

 بسبب ذلك وكان,  مكافح أسرة رب كؤننً حٌاتً عشت إننى:  نصر لصبلح قلت

 وقد حدٌث واصلت ثم. وبإخوتً بها أتكفل أن وعدا كانت,  ألمى أعطٌتها كلمة

 ودار( تقول ما ألفهم بوضوح تتكلم أن أرجو)  الوضع هذا فى نفسى أجد أن ألمنى

 أرجوك)  قلت صدري ضاق فلما,  ألؽاز كؤنه,  ؼامض ؼرٌب حوار وبٌنه بٌنى

 على مازال فوجدته عامر إلى ونظرت( المكان هذا سؤؼادر وإال بصراحة تكلم

 نصر صبلح عٌنً فى ونظرت وؼٌظا حٌرة هذا فزدانى ٌعنٌه ال األمر وكؤن صمته

 قال األخٌرة عبارتً على وردا, والتعقب المطاردة على اإلصرار فٌهما فوجدت و

 رؼم ؟ كذلك ألٌس.. ؟ المشٌر لسٌادة خطوبتك عن معهم وتحدثت أناسا تقابلً ألم

 (.األمن؟ لدواعً سرا األمر إبقاء على اتفقنا أننا

 اختفابً سر عن فٌه سؤلنى, الدٌنٌة الكاتبة وبٌن بٌنى كان لقاء ذاكرتً فى اجتمع

 التساإل ألوقؾ:  لها فقلت أحد منى ٌتوقعه ماال وهو المسلسل تصوٌر أثناء

 على الواقعة هذه ذكرت الوزارة فى المسبولٌن ألحد مخطوبة أننى – والتخمٌنات

( الوظٌفة أحدد ولم أحد اسم أذكر لم إننى) وأضفت والمشٌر نصر لصبلح الفور

 أحد اسم أذكر لم أننى العظٌم باهلل وأقسم,  أحد اسم ذكرت أنى تثبت أن أتحداك وأنى

 (.كاذبة أنت: )  بإصرار قال, 

 أشعر حٌن أنى ٌعرؾ..  طبٌعتى ٌعرؾ فهو و اهتماما ٌبدى المشٌر بدأ فقط حٌنبذ

 . أضحك أكذب حٌن وأننى,  أؼضب بالظلم

 . الخارج إلى باكٌة وانطلقت فتركتهما,  ؼضبا امتلا بالفعل كنت

 داهٌة فى حاتودٌنا دى سٌبها)  ٌقول نصر صبلح وسمعت,  خلفى المشٌر أسرع

 (.. حرس بدون ونحن الرشاشة بالمدافع علٌنا داخلٌن ناس حانبلقى
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 ثورة فى وأنا,  ودخلت بابها فتح فى بدأت قد وكنت العربة عند المشٌر أدركنً

 محرك أدرت وعندما..  ٌتصرؾ كٌؾ ٌدرى ال,  بدوره المشٌر وتوقؾ ؼضبى

) قاببل العربة نافذة من واطل,  لوجهى مواجها أصبح حتى رأسه خفض السٌارة

 (.. تعالى..  بس تعالى..  حق عنده برضه هو..  بالك طولً..  معلش

 حتى شقتً باب أفتح أكد ولم..  بٌتً إلى بالعربة وانطلقت حدٌثه إلى أصػ لم

 على المشٌر جدت, الهاتؾ ألجٌب ورابً الباب فؤؼلقت التلٌفون رنٌن سمعت

( ..  عٌلة ٌا أعصابك تمالكً: )   قال حتى صوتً ٌسمع كاد وما, اآلخر الطرؾ

 ذلك قال بمن ٌواجهنً أن وأتحداه..  ألحد اسمك اذكر لم أنى العظٌم وهللا:  له قلت

 . ذلك على وأصر بل... 

 – قراعً سنٌة – المذكورة السٌدة بؤن األمر وفسر,  لموقفً تفهما المشٌر أظهر

,  تعاملً أسلوب وتؽٌٌر الفنٌة لؤلعمال رفضً وبٌن السٌاسٌة مقاببلتً بٌن ربطت

 تقتحم التى المواقؾ هذه مثل إن المشٌر وبٌن بٌنى عبلقة وجود بذكابها واستنتجت

 علٌهم داهما خطرا أمثل إن بالشعور قلبى أثقلت الفجابٌة الزوابع فٌها لتثٌر,  حٌاتى

 للشكوك هدؾ أنى أشعر كنت ؟ لماذا أدرى ال الحقٌقة فى كنت وإن,  جمٌعا

 .هذا كل إلى ٌدعو قوى مبرر ببل والمراقبة

 أو زٌارتً عن طوٌبل بانقطاعه هواجسً زٌادة على ٌساعد أحٌنا المشٌر وكان

 أسمع وال أراه ال كامبل شهرا ظل حٌن,  مرة ذات حدث ما ذلك ومن محادثتً

 ؼٌر أو مرتبطة كنت إن فٌه أعرؾ أعد لم الذى الوضع هذا أقلقنً وبالطبع صوته

 ال ٌنقطع كان حٌن,  ألطلبه تلٌفونه رقم أعرؾ ال أننً سوءا األمر وٌزٌد مرتبطة

 .شٌبا عنه أعرؾ

 أن بعد لى ٌقول صوتا وسمعت التلٌفون جرس دق الخارج من عودتً بعد ٌوم وفى

 الفور على صوته عرفت..  صمت ثم"  أٌوه"  لى ٌقول وجدته..  ألو كلمة نطقت

 . أتكلم أن منى ٌنتظر ثم"  اٌوه"  لٌقول شهر بعد ٌتكلم فهو ؼضبى واشتعل
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 هذه.. ؟(كنت أٌن)  وسؤلنً ودهشتً سإالى تجاهل(  معقول هذا هل)  معاتبة قلت

 تقوله الذى الكبلم هو أهذا:  قلت( أجدك وال الٌوم فٌها أطلبك التى الثالثة المرة هى

 ؟ أنت كنت أٌن:  لى قل..  ؟ عنى السإال عدم من شهر بعد لى

 ".. موجود كنت:"  ببرود قال

 !(؟ بؤكمله شهرا..  عنى تسؤل وال القاهرة فى موجود:  رده أؼاظنً

 ..السبب؟ تعرفٌن أال:"  بؽموض قال

 شٌبا أفعل لم:  باندفاع قلت

 تراجعت والمكر,  والؽموض,  بالجفوة ملا ؼرٌب شخص مع أتكلم أنى أشعر كنت

 . نتقابل أن البد.. نتقابل:  له وقلت العتاب أسلوب عن

 !!؟" رإٌتى ترٌدٌن أنت...  ؼرٌب هذا: "  قال

 . السإال هذا تسؤل أن حقا الؽرٌب:  قلت

 .؟ مقابلتى ترٌدٌن ولماذا:  قال

 لمس وإذ لقابه على فصممت..  تفاهم سوء هناك وأن..  ٌقول ما ٌعنى أنه أحسست

 "؟ منى تخافٌن أال:"  قال وإصراري الحاحى

 .. خابفة لست..  ال:  قلت

 ! أقتلك أن احتمال:  قال

. أراك أن وأفضل النتٌجة هذه لقبول مستعدة فؤنا أخطؤت قد كنت إن..  موافقة:  قلت

 .بذلك وقتك سمح إذا مرٌوط كنج فى

 . والساعة الٌوم لى وحدد..  نتقابل إذن:  قال
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 ٌعادل ٌكن ولم حدث ماذا لمعرفة ٌملإنً والفضول اإلسكندرٌة إلى ذهبت وبالفعل

 .. لرإٌته شوقى سوى فضولً

 نسٌت أنى لى وتبٌن عربتً توقفت والفضول اللهفة من الحال هذه على أنا وفٌما

 من وجدت حتى طوٌل وقت منى وضاع, السفر هذا لمثل الكافى بالوقود تزوٌدها

 . البنزٌن لى وأحضرت الطرٌق فى عربة ساعدتنً وقد العون ٌد لى ٌمد

 ثان شخص ومعه الفٌبل تراس فى جالسا فوجدته ساعتٌن وعدمال عن متؤخرة وصلت

..  الشخص هذا إلى انظري:"  المقام بى أستقر أن بعد لى قال الشاى ٌحتسٌان وكانا

 . السفر تؤثٌر من ومشتتا مشؽوال ذهنً كان" ؟ تظنٌنه من

 انظري ذكاإك أٌن:"  قال"...  أقاربك أحد أظنه:"  وقلت الرجل وجه إلى نظرت

 "جٌدا

"  وقال طوٌبل تركنً لم,  حٌرتً المشٌر الحظ وإذا,  إمعان بؽٌر تفرسا فٌه تفرست

 كده حاأبقى أكبر لما ٌعنى"  وعقب"  األكبر أخً..  عامر المنعم عبد هذا

 تخافٌن أال – الحضور من سٌمنعك الخوؾ أن أظن كنت:"  المشٌر قال قلٌل وبعد

 ؟" الصحراء فى هنا أدفنك أن

 ". أخاؾ ال أنا:"  معاندة قلت

 أن وبعد.  الفٌبل الصالون إلى بى ودخل,  بٌدي وأمسك" .  معً تعالى إذن:"  قال

 وبٌن,  بإمعان ٌقرأ المشٌر جلس,  األوراق ببعض سكرتٌره جاء وجلس أجلسنً

 : إلى ٌنظر وهو تعلٌقا ٌقول والحٌن الحٌن

 !!عنٌا؟ وحتطلعى"...  فٌا طظ أنا - إذن" 

 ؟ تقول الذى هذا ما..  مستنكرة قلت -

 ". بصوتك مسجلة والمكالمة...  كبلمك أقول"  قال -
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 أن جاهدة حاولت,  كله بكٌانى الحٌرة وعصفت,  مزمجرة رٌح عقلى اجتاحت -

 قمة وفى شا؟ أى وعن.. من؟ ومع متى؟..  إلٌها ٌشٌر التى المكالمة هذه أتذكر

 . مسموع بصوت ٌقرأ سمعته وارتباكً حٌرتً

 صرخت!... ؟ المحكمة فى واشتكٌه..  عنٌه حاطلع أنا كوٌس مامشٌش لو...  ال"  -

 المحكمة فى ألشكوك وبٌنك بٌنى ماذا! ؟ المحكمة فى أشكوك.. لحظة انتظر...  فٌه

 !..؟ وبٌنك بٌنى عقد أو,  قضٌة هناك هل! ؟

 : له فقلت,  حدٌثً فى ملٌا وفكر المشٌر صمت -

 ؟ كثٌرا عنه تتحدث الذى العدل هو أهذا – سبب ببل كامبل شهرا أتعذبنً"  -

 سوى منها ٌقرأ لم وكان,  قراءتها ٌكمل ولم بٌده التى الصفحات المشٌر طوى -

 . فقط األولى الصفحات

.  بالظلم الشعور على وؼلب" براءتى برهان هى المحكمة فى أشكوه"  كلمة كانت -

 نفسى تمالكت ثم.  البكاء فى فانخرطت.  سٌاسى لرجل حبى سوى اقترفته لذنب ال

 : له وقلت

 بى زال فما,  المشٌر ٌتركنً ولم"  حاال وسؤرحل..  فقط أعرؾ لكً جبت لقد"  -

 معه صدقً وكان,  حٌاتً فى أحببته شخص أول إنه.  وتصالحنا ؼضبى ذهب حتى

 ! األمن دواعً..  السٌاسة هكذا ولكن,  به إعجابً من بدافع حدود ببل

 السهرات نقضى وكنا,  لقاءاتنا فى التسلٌة وسٌلة هى السٌنمابٌة األفبلم كانت -

 . بالعجوزة شقتً فى وإما – األهرام فٌبل المرتقب الزوجٌة بٌت فى إما القلٌلة

 األدب روابع من موضوعاتها اختٌرت التى األفبلم الؽالب فى ٌفضل المشٌر وكان -

 تمجد التى اإلنسانٌة الموضوعات من أو,  الخٌالً العلمً النوع من وإما,  العالمً

 ذلك بجوارهم مستؽربا ٌبدو قد آخر نوع ومعهم اإلنسانً الطبع فضابل من فضٌلة

 . البقر رعاة أفبلم هو النوع

 



www.egyzaman.com 
 

 لى ٌقول كن فقد األفبلم من النوعٌة هذه مثل فى معٌنة نظر وجهة لعامر وكان -

 هو ٌمثلونه الذى العنؾ هذا إن"  مجرمٌن لٌسوا الرجال هإالء,"  شخوصها عن

 حٌاتهم ٌبنون وهم,  ٌقاسون كٌؾ انظري,  أنٌابها عن تكشر دنٌا مواجهة فى ثورة

 النار تطلق أحٌانا نراها التى,  القوٌة بسواعدهم أمرٌكا بنوا هم الرجال هإالء إن.. 

 وبٌوت وبساتٌن حقول رعاة أٌضا هم بل,  فقط بقر رعاة لٌسوا أنهم.  وشماال ٌمٌنا

 أبابهم بجوار ٌكافحون أٌضا والبنات الصبٌان إن وكٌؾ, وزوجاتهم هم تضمهم

,  أمرٌكا بنو الذٌن هم هإالء..  بدمابهم األرض عن ٌدافعون وكٌؾ وأمهاتهم

 هاجرت مؽامرة جماعات أنهم عن ٌقال ما أن أظن وال الشعوب مقدمة إلى ودفعوها

 الذٌن هم العدالة وجه من والفارون فقط المؽامرون فلٌس.  أمرٌكا إلى أوروبا من

 أٌضا المبادئ فؤصحاب,  صحٌحا العكس ٌكون وقد,  وٌهاجرون أوطانهم ٌتركون

 منهم إن.  ٌهاجرون أٌضا العالٌة والطموحات الجدٌدة األفكار وأصحاب ٌهاجرون

 األفبلم هذه مثل...  دٌنٌة جماعات ومنهم التجربة صاحب ومنهم,  المبدأ صاحب

 . عندنا المفضل اللون هى كانت وؼٌرها

 القتناص مٌاال والتؤمل التفكٌر كثٌر,  األوقات أؼلب فى مهموما ٌبدو عامر لكن -

 . ٌطالعه فنى أو أدبى عمل أى من والموعظة الحكمة

 حادث وبٌن بٌنها ربطت قد كنت وإن,  كآبته أسبابه أعرؾ أن أبدأ أستطع ولم -

 . 7697 عام من سبتمبر فى وقع الذى وسورٌا مصر بٌن االنفصال

 أن بعد الزواج موعد عن أسؤل أال منه األؼراب فإن,  ؼرٌبا سإالى عدم بدا وإذا -

 !!.. مخطوبة أصبحت

 شعور هو ٌتملكنى كان ا فكل,  الزواج استعجل أكن لم الفترة هذه فى أنى والحقٌقة -

 .. وامرأة رجبل كوننا عن النظر بصرؾ معى تواجده فى بالسعادة

 الحالة اللٌلة تلك فى هو,  عندى واستفحل بى استبد الذى الشعور هذا بداٌة وكانت

 .اصبري ك فٌها لى قال والتى مرٌوط بكنج
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 دواعً" و والمشاؼل المهام براثن من ننتزعها التى النادرة اللٌالً من لٌلة كانت -

 منى بدر أنثوٌا دالال أن وٌبدو,  هٌاما به همت.. هذه لٌلتً فى أنى أنكر وال"  األمن

 ربت ثم طوٌبل عٌنً فى نظر حٌن نشوتى من أٌقظنً عامر لكن..  علٌه وترامى

 شفتٌه وعلى وقال طوٌبل صمت ثم اصبري بؤس ال:  بؽموض قاببل ظهري على

 بؤركب راجل أنا كده بصراحة لكن, متخلؾ فبلح راجل أنى تقولً ٌمكن"  ابتسامة

"  ربنا ٌنساش ما زٌى واللً,  وقت أى فى أموت أن وعرضه وؼواصات طابرات

 . كلماته أتؤمل وأنا,  ٌفٌق عقلً بدأ

 منه تظهر ولم, قط هٌاما لى ٌبد لم ولكنه, الحب لى ٌبدى عامر الحكٌم عبد وكان

 على حرٌص,  األخبلق عن الحدٌث دابم فهو,  الرجال رؼبات من رؼبة بوادر

 .والصبلة الصوم

 فوجبت ٌوم جاء أن إلى,  خٌالً ٌراود بؤن له أسمح أعد ولم,  الزفاؾ ٌوم تناسٌت

 جادا ٌبدو أمى وجه كان...  بالعجوزة شقتً على ٌدخبلن ومتولً,  بوالدتً فٌه

" .. مبلبسك ارتدى"  باقتضاب قالت حٌن توجسً وزاد,  قلقً أثارت بصورة

 ؟"لماذا"  بدهشة سؤلتها

 "اآلن سٌحضر الدكتور"  أجابت

 "لماذا؟... اآلن؟"  وعى دون قلت

 من ألٌس لزٌارتك ٌؤتى أن وٌرٌد, خطٌبك أنه:"  سإالً من دهشة فى أمى قالت

"  فلعل.  هواجسً هذا أثار وقد,  عنى وتخفٌه شٌبا تعلم أنها أحسست.. ؟ حقه

 ثم..  والدتى من شٌبا أعرؾ أن حاولت وعبثا,  الزٌارة هذه وراء"  األمن إجراءات

 .. المشٌر جاء

,  المرحة وأحادٌثه بمبلطفاته أمى واختص,  شفٌق علً وراءه,  البشوش علٌنا دخل

: والدتى إلى الحدٌث موجها قال ثم,  وجم,  الحال هذه على لحظات أمضى أن وبعد

- 
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 ولى ثم.. فٌه كلمة كل على شاهدة أرٌدك فؤنا – اآلن سؤقوله لما جٌدا استعمى -

 : بقوله وفاجؤنً ناحٌتً وجهه

 خروج مفٌش..  والتمثٌل والسفارات الخروج مسؤلة..  عٌال لعب بقى كفاٌة أظن -

 .شؽل عاٌز ومش,  خالص

 إذن؟ أصنع ماذا..  عمل وال خروج فبل البٌت فى أمكث أن ذلك معنى:  قلت -

 تنتهى حتى انتظرت وقد..  بٌتها فى تستقر..  زوجة كل تفعل كما تفعلٌن:"  قال -

 . ذلك بعد جدٌدة عقود فى انتهت قد هلل والحمد, علٌها تعاقدت التى األعمال

 !؟ لماذا:  تساءلت -

 تعمل أن أحب ال رجل أنى كما,  بالتمثٌل تشتؽل أن لزوجتً أرٌد ال ألننً:"  قال -

 ". زوجتً

 عن ابنتً تبتعد أن أتمنى دابما وكنت لنا لٌس التمثٌل..  طبعا:"  له مإٌدة أمى قالت

 ..أخٌرا الفرصة هذه جاءت أن هلل والحمد..  المٌدان هذا

 : وقلت ومعارضتً حواري واصلت ولكنى -

 كم:  قال أتركها أن المعقول من ولٌس.. بعد تنته لم الهادئ العش مسرحٌة لكن"  -

 ؟ تحتاجٌن ٌوما

 .. أسبوعٌن حوالى:  فقلت

 : واصل ثم قال ما استوعب حتى على وصبر..  أسبوعٌن بعد الزواج إذن:  قال

 : قاببل والدتى إلى حدٌثه وجه ثم.. منى بإذن إال خروج ال الزواج وبعد -

 الصور جمٌع وكذلك,  حقٌبة فى وضعٌها..  ماما ٌا اجمعٌها هنا التى المبلبس كل -

 أثناء لى التقطت التى الصور من كثٌرا تجمع"  ألبومات"  لدى كان,  هاتٌها

 فى وأنا علٌها فؤطلعته ٌوما زٌارتى فى عامر كان إن وحدث و والرحبلت الحفبلت
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 ولم"  عظٌم شا"  ٌعلق وهو ردها ثم,  واحدة واحدة علٌها وتفرج وسرور زهو

 .لٌمزقها طلبها عندما اآلن سوى" عظٌم شا" من مقصده أفهم

"  الصور لك سؤحضر اللى أنا..  ٌحمٌك ربنا كده أٌوه"  حماس فى أمً قالت -

 تقوم أراها وكنت,  المفتوح الصدر وذات,  السواري ثٌابى بجمع فورها من وقامت

 فى ثٌابً كانت حتى لحظات إال هى وما.  متولى ذلك فى ٌساعدها وحماس همة فى

 :قاببل إلٌها ٌنظر راح الذى,  المشٌر ٌد فى وصوري,  حقٌبة

 قاعدة ده إٌه – عال وهللا – خواجات مع ترقص حواس الشٌخ ابن بنت نفٌسة بقى -

 أمامه وأنا,  ٌمزقها ثم الصورة فى وٌحملق –! ؟ ده بالشكل بفستان أمم هٌبة وسط

 نظر,  تمزٌقها من انتهى أن وبعد بها أعتز كنت التى صوري لفقدان بالؽٌظ أشعر

 : متساببل إلى

 ". تعرفٌن حٌن بعد فٌما وسٌزول – مإقت ؼضب هذا"  – نعم –!!  ؼاضبة -

 أرك لم إننى..  تماما صعٌدٌا رجبل الٌوم لى تبدو أنت:  صادقة دهشة فى وأنا قلت -

 . الصورة بهذه قبل من

 بذلك أتظنٌن:"  ساخرا واصل ثم.  قبل من لك زوجا أكن لم ألننى: بهدوء أجاب -

 ..تفهمٌنها؟ التى الحضارة هى أهذه,....  متحضرة سٌدة تكونٌن

...  وعلم,  وذكاء,  عرق, جد الحضارة إن..  وفسادا انحبلال لٌست الحضارة إن

 .. قشور الحقٌقة فى هو حضارة تظنٌنه ما إن..  خبلعة لٌست

 ؟ للحضارة شٌبا أضفت أو شٌبا اخترعت هل..  الحضارة عن كثٌرا تتكلمٌن أراك

 وإحنا..  صؽٌرة لسة أصلك أنت:  قاببل ومبتسم عطوؾ بوجه إلى ونظر صمت ثم

 ..نفٌسة عاٌزٌن إحنا..  برلنتً الخواجاٌة عاوزٌن مش
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 وراء راقدة كانت حقٌقة بداخلً أٌقظ,  ؼرٌبا وقعا نفسى على" نفٌسة"  وقع وكان

 وجدانً وأوصلت وانطبلق.  وثقافة فن من أنذاك أعٌشها كانت التى الحٌاة برٌق

 "المإمن الصعٌدي"  عامر الحكٌم عبد بوجدان

 ".قلٌبل نتمشى بنا هٌا:"  لٌرضٌنً قال ثم

 جمٌعا ؼادرنا للتمشٌة ٌدعونى مرة أول فهذه,  االقتراح بهذا فرحت أنى أنكر وال

 وما.  الطرقات إلى خرجنا,  بجوارى منزلها إلى والدتى أوصلنا أن وبعد, المنزل

 ما نفسى من لٌزٌل على ٌحنو بجانٌه وأنا,  اللحظة تلك فى سعادتً أعظم كان

,  األحرار الضباط من رجبل بجانبً الذى ٌعد ولم..  لحظات منذ ضٌق من أصابنً

 شوارع تجوب عربة فى خطٌبته مع ٌتنزه خطٌب مجرد وإنما الدولة رجال من وال

,  والراحة باالطمبنان لحظتها وأحسست كتفه على رأسً أضع مرة وألول,  القاهرة

 كاهلً وعلى,  كفاح فى أعٌش حٌاتً فطوال صدري عن انزاح ثقٌبل حمبل وكؤن

 . كاهلى عن العبء هذا ألقى بؤنى أشعر واآلن,  ثقٌلة والتزامات أسرة عبء

 إلى وصلنا حتى بنا ٌصعد متولى ومازال الهرم شارع إلى العربة بنا وتمضى

 أن ٌرٌد ال األمن إجراءات شبح زال فما.  القلق وعاودنً,  الصحراوي الطرٌق

 ؟"اإلسكندرٌة إلى سنذهب هل:"  مازحة فقلت ٌبرحنً

 وهبطنا,  الصحراوي الطرٌق فى العربة بنا وقفت"  هنا قؾ"  لمتولى المشٌر قال

 صوت ٌصلنا العربة داخل ومن, القمر ضوء فى تسطع حولنا من والصحراء منها

 "..مثلنا سكارى الحب رأى هل"  األطبلل بؤؼنٌة ٌشدو كلثوم أم

 "..والمشٌر أنا نعم"  كلثوم أم سإال على جوابى وكان

 هللا استجاب فقد أمى شفتى على تتحرك هلل الشكر وعبارات و العمر لحظة وجاءت

 "العدل بٌت"  إلى الفن حٌاة من نفٌسة ابنتها فخرجت لدعابها
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 الصدر مقفول,  األكمام طوٌل أبٌض بثوب لها تؤهبت وقد,  الصفر ساعة وأقبلت

,  أمى,  زفافى لٌلة فى رافقنى الجدٌد بٌتنا إلى لٌنقلنا متولى وأقبل,  أبٌض وحذاء

"  كل هم هإالء وكان فتحٌة الحاجة وخالتى هشام األصؽر وأخى,  زهرة وأختى

 ".العروسة معازٌم

 بٌت ستكون أنها فٌها المشٌر قال والتى,  قبل من شاهدتها التى الفٌبل ذات فى وهنا

 الجانب وفى,  الصالة من جانب فى وضعت,  للطعام مابدة سوى أجد لم,  الزوجٌة

 طبلإها أعٌد فقد الجدران أما,  األرابك وبعض" الفوتٌل"  المقاعد بعض اآلخر

 وبوتاجازا,  والحلل باألطباق ملٌبا الحابط فى دوالبا فوجدت المطبخ ودخلت,

 .وثبلجة صؽٌرا

 ولم, النوم حجرة ودخلت حقٌبتى حملت الجدٌد لبٌتى هذه االستطبلعٌة جولتى وبعد

, سرٌر بها ٌكن فلم,  أرى ال مصدقة ؼٌر مبهوتة وسطها فى وقفت حتى أفعل أكد

 !! األرض على فرشت مرتبة سوى شا وال تسرٌحة وال للمبلبس دوالب وال

 !!عرس لٌلة نومى حجرة أهذه

 !؟ السٌنما نجمة الحمٌد عبد برلنتى وزوجته,  عامر الحكٌم عبد نوم حجرة أهذه

,  المرتبة على القرفصاء فجلست,  بكٌانى ٌعصؾ ؼضب على ذهولى من أفقت

 جاءت أمً فإن طال قد الحال هذه على جلوسً أن وٌبدو,  الدموع تمؤلهما وعٌناي

,  مواسٌة طٌبة بكلمات تحدثنً وقفت الحال هذه على وجدتنً فلما عنى للبحث

 وقت فى شراإه ٌمكن شا كل بؤن وتذكرنً حزن من أصابها ما نفسى من لتزٌل

 رجبل تزوجت أننى سعادة وٌكفٌنً سٌكون ما المهم إنما,  اآلن المهم ولٌس,  الحق

 .الطباع عذب األخبلق طٌب

 وأصلحت فنهضت,  الحال هذه من الشا بعض تخرجنً أن كلماتها واستطاعت

 فى مستعٌنة,  والفرح السرور إلى والهم الحزن من وبدلتها,  وجهى مبلمح أٌضا

,  زفافها لٌلة فى المرحة العروس دور فى علٌهم وخرجت,  التمثٌلٌة بمواهبً ذلك

 . بعضنا إلى نخلو حٌن مواجهته أضمرت كنت وإن
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 أحد به كلؾ ولعله,  الجمال لمسة من ٌخلو ترتٌبا والزهور السفرة ترتٌب كان

 وتنسٌق الترتٌب إعادة فى فوري من فشرعت,  والكراسى الكنب وكذلك حراسه

 الزاهٌة األوان ذات معى كانت التى الصؽٌرة الوسابد بعض نثرت وكذلك الزهور

 . المكان فى جمال أضفى مما األرابك على

 قد وكان السادات أنور ومعهم عامر ومصطفى عامر حسن وأخوته المشٌر جاء ثم

 ٌؤخذ و بحق عرٌسا ٌبدو المشٌر كان,  المعاطى وأبو شفٌق علً للحضور سبقه

 كل على بادٌا اإلشراق كان وعٌنٌه وجهه تضا التى وسعادته ورشاقته بؤناقته العٌن

 التى مواجهته فكرة استبعاد إلى وسعادة فرح من فٌه لمسته ما دعانى وقد فٌه شا

 ما التى السعادة هذه من ٌقلل سببا أكون أن على عز فقد,  قلبى فى ؼضبا أضمرتها

 .. قبل من مثلها رأٌت

 فور الزواج ورقة ٌطوى عامر الحكٌم عبد ورأٌت.  اللٌلة تلك فى القران عقد وتم

 على رأسه مسندا الوراء إلى ٌمٌل ثم جٌبه فى وٌضعها وتوقٌعها كتابتها من االنتهاء

 .. طوٌل سفر بعد الراحة ٌجد من استرخاء واسترخى,  ساقٌه مادا,  المقعد حرؾ

 أن فمحال,  لٌلته علٌه أنؽص أال على,  الحال هذه على رأٌته حٌن تصمٌمً وزاد

 إال اإلنسان ٌنالها ال قد التى الصافٌة الطاؼٌة الفرحة هذه خدش على القلب ٌجرإ

 . كله عمره خبلل قلٌلة لساعات

 بالبهجة الحفل وتؤلق – قلٌلون وهم المعازٌم وزاط, الشربات ووزع القران عقد

,  ضاحكة وأؼدو أروح فؤخذت" التمثٌل"  على ناحٌتً من أنا وواظبت والفرحة

 فهمس,  المرات إحدى فى بجانبه وقوفً فرصة المشٌر وانتهز,  الحاضرٌن أجامل

 : قاببل,  أذنى فى

 ".زعبلنة إنك بتقول عٌنك بس...  ممتازة ممثلة أنك أعترؾ

 وأدرك,  تمثٌلى علٌه انطلى فما و القلب شفافٌة وٌملك,  المبلحظة دقٌق المشٌر كان

 . السابق بقوله لٌداعبنى فرصة كل ٌنتهز فؤصبح أعانى ما
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"  مرٌوط كنج فى اللٌلة نقضى ال لماذا"  هامسة له قلت نهاٌته الحفل شارؾ وعندما

 .حبا تفٌضان وعٌناه مبتسما نظر ثم"  إلٌها فعبل ذاهبون نحن"  الفور على فؤجاب

 وعندما وإخوتى والدتى صحبتنا وفى اللٌلة تلك فى اإلسكندرٌة إلى سافرنا وبالفعل

 أنٌقة فحجرتً,  تؽٌر قد فٌها شا كل كان الفٌبل ودخلت مرٌوط كنج إلى وصلنا

 . الصالون حجرة عدا ما جدة أكثرة بؽٌره استبدل قد الفٌبل فى شا وكل, جدٌدة

 كانت اللٌلة تلك ومنذ فهنا حولنا الجو تمؤل والسعادة,  الفٌبل حدٌقة فى السهرة أكملنا

 .. اآلن سوى الدنٌا فى أوجد ولم,  األن سوى قبل من أولد لم فؤنا عمرى بداٌة

 كل هى كانت ولكنها سنوات بضع عن ٌزد لم الذى,  الحقٌقً عمرى بداٌة كانت هنا

 .شا ال كبلهما سبقها وما عداها وما,  حٌاتً

 

 حبٌبتً كنجى

 

 أملك كنت التى" مرٌوط كنج"  مثل,  ذاكرتً بها تعلقت, األرض فى بقعة توجد ال

 بعض بها فلى لذا,  الزواج أٌام من ٌوم أول فٌها قضٌنا ثم,  الزواج قبل الفٌبل فٌها

 . الزواج بعد وبالمشٌر بى تتعلق التى الؽالٌة الذكرٌات

 ببرج طوٌلة صٌفٌة أجازة فى كانا عامر الحكٌم وعبد,  الناصر عبد جمال أن وأذكر

 من أطول وقتا معا لنقضى الفرصة هذه – والمشٌر أنا – انتهزنا وقد,  العرب

 ضابط إلى أو,  الكلٌة فى طالب إلى المشٌر وتحول,  تماما الرسمٌات ونسٌنا المعتاد

 وترامس السندوتشات حاملٌن الصحراء إلى نخرج أن عادتنا من فصار صؽٌر

 نمر الذٌن البدو ٌكن ولم الصحراء فى نتجول سعٌدة أوقات ونقضى والقهوة الشاى

 "بتاعته والست أفندى"  سوى نظرهم فى نكن فلم أنا من أو هو من ٌعرفون بهم

 الحدٌث أطراؾ معهم فنتجاذب تلقابٌة وأكثر بساطة أكثر معهم التعامل هذا جعل وقد

 . الشاى أقداح علٌنا وتدور لنا البدو ٌحضرها سجادة على
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 أن بعد نؽادرهم ثم,  بٌده وٌطعمهم أطفالهم وٌداعب مجالستهم ٌحب المشٌر كان

 . ؼامرة بسعادة نشعر ونحن,  المال بعض ٌمنحهم

 إحضار منه فٌطلب انتظارنا فى األمٌن حارسه" متولى"  فنجد البٌت إلى نعود ثم

 مكتبة من الكتب بعض عربته من ٌحضر أن المشٌر عادة من كان. الكتب بعض

" ألفبلطون"  الفاضلة المدٌنة"  الصحراء هدوء فى معا قرأنا وقد بالقاهرة منزله

 به فإذا" ماركس كارل"  عن مرة الحدٌث جرفنى بول لجان األدبٌة األعمال وبعض

 : وقال ضاحكا إلى   ٌنظر

 حولوه الذى,  اإلنسان وهو شا أهم نسوا أصحابها ولكن..  عظٌمة نظرٌة إنها -

 صانع وهو العقل وهو,  القٌمة هو اإلنسان أن مع, ماكٌنة فى" ترس"  مجرد إلى

 أردت عندما,  وقعت التى الحادثة تلك,  أنساها ال التى األحداث ومن النظرٌة هذه

 باردة اللٌلة كانت ولما" بٌت ست"  أكن ولم,  تخبو ووجدتها فقد المدفؤة نار إشعال

 حتى افعل كدت وما..  علٌها الكٌروسٌن بعض بإلقاء,  النار أجج أن رأٌت فقد

 الكٌروسٌن وعلبة أقؾ وأنا إلى   تصل وكادت و بالخطر تهدد بصور النار اشتعلت

 فإذا علٌه خوفا النار وبٌن المشٌر بٌن أقؾ وجدتنً شعورٌة ال وبصورة,  ٌدى فى

 قال صامتٌن وجلسنا النار إطفاء تم أن وبعد ٌدى من العلبة وٌؤخذ,  بعٌدا ٌدفعنى به

 "؟ نفسك على خاٌفة ومش,  النار من تحمٌنً واقفة انتى:"  قلٌل بعد

 ألن فعبل مستعدة كنت نفسى قرارة وفى,  بالحنان إحساس مؤلنى وقد إلٌه نظرت -

 . بحٌاتً أحمٌه

 ٌزورنا ٌكن ولم, سعٌدة أوقانا فٌها أمضٌنا وقد,  اإلسكندرٌة إلى نذهب أحٌانا وكنا -

 زٌارتها نحب كنا التى الشخصٌات ومن,  المشٌر أقارب من أسر بعض سوى أحد

 وكؤنه" حااااكٌم... ٌا"  الجهورى بصوته نادى البٌت دخل إذا وكان السادات أنور لنا

 تطٌب الذٌن الناس من وهو الدعابة وحسن,  الظل بخفة ٌتمٌز وهو,  أوبرا ٌؽنى

 .الحدٌث عند ولباقة بساطة من فٌه لما عشرتهم
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 كان ما أحٌانا بل و اإلسكندرٌة فى ٌزورنا الذى هو وحده السادات أنور ٌكن ولم

 . الثورة فى عامر زمبلء بعض ٌؤتى

 وعندما إبطه تحت حذاءه حامبل رضوان عباس جاءنا أن,  ممطرة لٌلة فى وحدث

 أٌام تنسوش ما علشان"  كوٌس:"  عامر له وقال ضحكنا الصورة هذه على رأٌناه

 . زمان

 نصر وصبلح رضوان وعباس,  الحكٌم وعبد,  الناصر عبد جمال أن الحظت وقد

 وقتا بعضهم مع ٌقضون األجازات وفى,  واحدة شلة ٌإلفون كانوا بدران وشمس

 أعضاء من زمبلبه على كودٌة أو وصفٌة أسماء إطبلق جمال عادة من وكان طوٌبل

 الفرٌزٌان"  مش أ النهاردة كلمنى" النسناس" مش:  مثبل جمال فٌقول الثورة مجلس

 الربٌس أراد فإذا تلٌفون مرٌوط كنج فى بٌتنا فى ٌكن ولم". أمبارح"  على عدى

 فى شفٌق علً أو متولى ٌطلب أو السادات أنور ٌرسل أن إما فإنه المشٌر رإٌة

 الرسالة منهم أى فٌحمل,  الناصر عبد جمال الستراحة المواجهة المشٌر استراحة

 كان األمر هذا أن أدرك ولم,  تلٌفون تركٌب أطلب لم أنى والؽرٌب,  إلٌنا الشفهٌة

,  الزواج بعد بها فوجبت التى األمور ومن!! المذكرات هذه أكتب وأنا اآلن إال ؼرٌبا

 مع ٌتعامل كٌؾ ٌعرؾ ٌكن ولم.. للؽاٌة خجول عامر الحكٌم عبد أن اكتشافى هو

 أى ومالٌش..  فبلح راجل أنا"  لى ٌقول وكان الحدٌث تنسٌق ٌعرؾ وال, النساء

 على أنت واقبلٌنً – هللا ٌؽضب ما أمقت وطلعت..  صؽٌر وأنا تزوجت..  عبلقات

 على ٌحافظ, خجول,  جاد فهو,  تماما عنه ٌشاع ما عكس على كان".  الصورة هذه

 . األٌام من ٌوم فى الخمر ٌشرب أو الحشٌش ٌدخن أراه لم أنى وأشهد الصبلة

 

 القنبلة

 

 من ؼبللة فى أعٌش كنت األولى األٌام وفى العسل شهر كان مرٌوك كنج فى

,  الحقٌقة وعالم الصواب إلى تعٌدنى أن أرادت األقدار وكؤن,  واألمانً األحبلم
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 حٌاتً طوال ٌبلزمنً القلق من تٌار لتولٌد كافٌة كانت ولكنها صؽٌرة حادبة فوقعت

 أال,  الكبرى الفاجعة باألصح أو,  األكبر بالقلق اختتمت التى الحٌاة تلك المشٌر مع

 لؽزا موته قصة تجعل بصورة الناس بٌن أشٌع الذى النحو على,  المشٌر موت وهى

 .المعاصرة المصرٌة السٌاسة تارٌخ فى

 كان ففٌما,  لمشٌر مع أقضٌها سوؾ,  ممتعة سهرة إلى تشٌر الدالبل كل كانت

 وهو أنا أتنزه كنت,  والدتى بإشراؾ المطبخ فى الطعام وجبة ٌعدون العاملٌن بعض

 . التذكارٌة الصور بعض ونلتقط بالفٌبل المحٌطة الحدٌقة فى

 كلثوم أم إلى نستمع جلسنا والسرور االنشراح من حال فى ونحن, العشاء تناولنا ثم

 نهض الفور وعلى"  كبلكسات"  صوت سمعنا وفجؤة,  وشقٌقاتً والدتً وحولنا

 !!الربٌس عند من هذه:  بقوله نظراتً على وأجاب االهتمام علٌه بدأ وقد المشٌر

 استراحة فى ٌرابط الذى متولى علٌنا دخل حتى كبلمه من ٌنتهى كاد ما وبالفعل

 . ٌطلبه الناصر عبد جمال الربٌس أن وأبلؽه – التلٌفون حٌث المشٌر

 ذاهب هو أٌن إلى:  سؤلته ولما متولى مع وخرج,  عجل على ثٌابه الحكٌم عبد لبس

 ".شا كل لك سؤحكى أعود عندما:"  أجابنى

 حٌث الربٌس عند اللٌلة سٌقضى أنه لى لٌقول عاد الساعة قرابة وبعد المشٌر خرج

 . هللا بإذن ؼدا سٌعود بؤنه قاببل وجهى فى ابتسم, هام ألمر ٌرٌده

 منى تؤخذه التى المشاكل دوامة من سؤقتنصها أن ظننت التى الجمٌلة السهرة ضاعت

 .مبكرة فراشى إلى وآوٌت,  الوقت أكثر

 عبد جمال رافق أنه منه وعزمت الحكٌم عبد عاد الظهر قرب التالى الٌوم وفى

 !! عاد ثم القاهرة إلى القطار فى الناصر

 من ذلك عرفت بالطبع مقررا ٌكن لم الحكٌم عبد سفر إن إذ دهشتى له أبدٌت وعندما

 سٌقضى وأنه,  ٌشؽله ما هناك أن علٌه ٌبدو ال الحكٌم عبد كان حٌث السابقة اللٌلة

 . راحته على الوقت معنا
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 : فقال هذا الحكٌم لعبد أبدٌت عندما

 .الربٌس سبلمة عن مسبول أنى تعلمٌن أنت-

 هذا؟ معنى وما

 الذى القطار أن الربٌس أبلؽت األمن أجهزة بعض أن الحكاٌة -: وقال ضحك

 لٌقول جمال طلبنى وقد" قنبلة"  به تكون قد القاهرة إلى اإلسكندرٌة من به سٌسافر

 الرٌس ولكن,  شا على ٌعثروا لم ولكنهم بالتفتٌش رجالً بعض فكلفت,  ذلك لى

 أرافقه أن سوى خطر أى من القطار بخلو إلقناعه أمامى أجد فلم..  مطمبن ؼٌر ظل

 . جمال لطمؤنة الوحٌدة الطرٌقة هى هذه وكانت,  الرحلة أثناء

 فعبل؟ قنبلة هناك كانت لو وماذا:  بببلهة سؤلت

 فقط القطار فى لٌست القنبلة أن لحظتها وشعرت بالطبع متنا كنا:  وقال بشدة ضحك

 الوردٌة الحٌاة تلك تكون لن أنها لحظتها وأدركت أٌضا حٌاتً فى أصبحت هى بل

 الجمهورٌة لربٌس األول النابب من بزواجً بها سؤنعم أننى ظننت التى الناعمة

 – الحادثة هذه فبعد,  العسل شهر رحلة بها انتهت التى بالطرٌقة المعنى هذا وتؤكد

 حالما وقتا قضٌنا الصباح ففى القاهرة إلى فجؤة عودتنا تقرر – الثالث الٌوم فى أى

 اللحظات تلك فى أمتلكه أن وأحسست بحبً وأحاطته الحكٌم بعبد الرعاٌة فى أنفقته

: "  بقوله أٌقظنً الحلم هذا ؼمرة وفى والكرافتة والبدلة اإلفطار طعام له فاخترت, 

 "القاهرة إلى الٌوم سنعود

 وهما هذا كل كان ولكن,  القاهرة فى الشهر هذا سنكمل أننا ظننت اللحظة هذه وفى

 هذه فى أنت اركبً:"  لى قال العربة لركوب نتؤهب نحن, الفٌبل باب فعلى,  وسرابا

 " هذه أركب فسوؾ"  عربتى أمام تقؾ أخرى عربة إلى وأشار,  أنا أما"  العربة

 تسٌر التى العربة فى وأنا المقدمة فى هو الصحراوى الطرٌق فى الموكب بنا وسار

 داخل أصبحنا أن إلى حدٌثا نتبادل ولم العربتان تلتق لم الطرٌق وطوال خلفها

 .بٌتى إلى وحٌدة أنا وذهبت القاهرة
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 الثورة فى الحكٌم عبد دور

 

 األحداث فٌها وقعت والتى المشٌر مع المقبلة حٌاتى تفاصٌل فى الدخول قبل

 .عمره من األخٌرة السنوات خبلل التارٌخٌة

 31 ثورة فى البارز الحكٌم عبد دور,  القارئ عٌنى تحت أضع أن األهمٌة من أجد

 تقلبات وسط الحكٌم عبد – معى – ٌرافق وهو,  خٌاله فى ماثلة تكون حتى ٌولٌو

 ومناورات,  ودسابس مإامرات من تخللها بما,  والعسكرٌة,  السٌاسٌة األحداث

 عبد نهاٌة ذكرٌات على الكاشؾ بضوبها تلقى أن,  الثورة بداٌة ذكرٌات ولعل,

 .الحكٌم

 عن الكثٌر وكتب األحرار والضباط عامر الحكٌم عبد عن المعلومات من كثٌر نشر

 .منهم واحد كل بها قام التى األدوار وعن قامت وكٌؾ الثورة قٌام

 نصر صبلح ٌوما فاجؤنً إذ,  به الخاص الملؾ على أطع أن وفاته بعد لى أتٌح وقد

 ...عامر الحكٌم عبد ملؾ فهى أقربٌها قاببل أوراقا ٌدى بٌن وضع بؤن

 والمناصب,  مولده وتارٌخ,  رأسه مسقط عن الكثٌر ٌعرفون الكثٌرٌن أن شك وال

 لن لذلك الجمٌع ٌعرفها التى البٌانات هذه أخر إلى تولٌها وتوارٌخ,  توالها التى

 . بها القارئ نشؽل

 ذلك على ساعد وقد,  األحرار الضباط من عدد أكبر تجنٌد فى الفضل للمشٌر كان

 هو أنه بل نجٌب محمد قٌادة تحت" المشاه برباسة"  كان حٌث الجٌش فى موقعه

 األحرار الضباط إلى وضمه"  للجمهورٌة ربٌس أول" نفسه نجٌب محمد جند الذى

 فعبل منهم اشترك حرا ضابطا وعشرون وتسعة ثبلثمابة جمال إلى المشٌر وذهب

 .حرا ضابطا ثمانٌن عن ٌقل ال ما ٌولٌو 31 لٌلة أحداث فى

 مؤزق فى الناصر عبد جمال وقع 7696 سنة الهادي عبد إبراهٌم وزارة عهد فى

 .الواقعة إلٌك األحرار الضباط تنظٌم سر بإفشاء الثورة فشل فى ٌتسبب كاد
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 الجٌش حرب أركان ربٌس – المهدي عثمان الفرٌق مكتب إلى الناصر عبد استدعى

 خرج ثم,  مكتبه مدٌر,  فتحً العزٌز عبد البكباشى بمكتب ٌنتظر جلس وهناك

 سبب ٌعرؾ الناصر عبد ٌكن ولم,  الوزراء ربٌس مكتب إلى سٌارة واستقلوا الثبلثة

 بها السرى التنظٌم نشاط تكشؾ أن ٌمكن أوراقا جٌبه فى ٌحمل وكان استدعابه

 الناصر بعبد القلق استبد الوزراء ربٌس مكتب وفى األحرار الضباط بعض أسماء

 دورة إلى الدخول فى استؤذن حتى الوزراء ربٌس سكرتٌر مكتب إلى ٌدخل كاد فما

 أن بعد وعاد المرحاض فى بها ألقى ثم ومزقها األوراق أخرج وهناك...  المٌاه

 .الموقؾ هذا من تخلص

 دورة من عودته بعد بادره فقد,  الناصر عبد قلق الحظ قد المهدي عثمان أن وٌبدو

 اللقاء تم وقد" منها تخلصت"  الناصر عبد فؤجابه"  أوراق معك هل:"  ساببل المٌاه

 نشاط بؤي القٌام من حذره وقد الٌوم هذا فى الوزراء وربٌس الناصر عبد بٌن

 . االستدعاء سبب هو التحذٌر هذا وكان سٌاسى

 حٌث الواقعة هذه بسبب ذلك بعد الناصر وعبد الحكٌم عبد بٌن مشادة حدثت وقد

 ثم الحرب أركان ربٌس مكتب إلى وذهابه,  حذره قلة من استٌاءه الحكٌم عبد أبدى

 . جٌبه فى األوراق وهذه الوزراء ربٌس مكتب إلى

 الحكٌم عبد قام و إسرابٌل ضد المصري الجٌش خاضها التى 7691 سنة حرب فى

" دٌرسنٌد"  مستعمرة بمهاجمة وؼٌرهم,  نار أبو ومحمد,  سالم صبلح ومعه عامر

 األسبلك عبروا أن بعد – الحكٌم عبد اكتشؾ العودة وأثناء,  بنجاح مهمتهم وأدوا

 األسبلك عبر فعاد لحظة ٌتردد فلم معهم كانوا الذٌن الجنود أحد ؼٌاب – الشابكة

 حتى والجندى هو فاختبؤ مصابا الجندى ووجد الزمبلء بتحذٌر مبال ؼٌر – الشابكة

 .ذراعه فى الحكٌم عبد إصابة رؼم وعاد حمله ثم اإلسرابٌلٌة الدورٌات هدأت

 المعارك أشرس من واحدة وهى"  نٌنساتٌم"  معركة إدارة فى الحكٌم عبد نجح وقد

 تقدم تعطل المستعمرة هذه وكانت,  فلسطٌن حرب فى المصري الجٌش خاضها التى

 ٌرأسها كان الذى العاشر اللواء حرب أركان عٌن وشجاعته لكفاءته وتقدٌرا قواتنا

 .نجٌب محمد
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 الضباط تنظٌم ؼلى باالنضمام نصر صبلح أقنع الذى هو عامر الحكٌم عبد كان

 صبلح بثقافة أعجب الذى الناصر عبد جمال وبٌن بٌنه لقاء أول دبر ثم, األحرار

 ". التنظٌم إلى صبلح بانضمام سعٌد أنا:  قاببل الحكٌم عبد إلى ونظر نصر

 صدٌق ٌوسؾ قوات و قوتٌن اشتباك إلى ٌإدى كاد خطؤ وقع الصفر ساعة فى

 بوابة عند قوات بوجود وفوجىء,  موعده فى وصل الذى علً محمود عمر وقوات

 بنادقهم بتعمٌر,  جنوده فؤمر,  معادٌة قوات أنها فظن الجٌش رباسة مبنى

 ٌعرفه كان الذى عامر الحكٌم عبد وٌقظة جرأة لوال..  النار إلطبلق واالستعداد

 علٌه وقعت وعندما,  المتحفزة القوة من مقتربا نفسه فؤظهر,  علً محمود عمر

 قوات من هى أمامه التى القوة أن أدرك عشرة الثالثة بالكتٌبة علً محمود عمر عٌن

 الحراسة جندى أن وإال,  المبنى اقتحام وحاولوا القوتان انضمت وقد,  الثورة

 من بدا الحكٌم عبد ٌجد ولم الحرس تنبٌه محاوال وٌصرخ ٌصٌح وبدأ اعترضهم

 عبد رمى أن بعد المبنى اقتحموا وحٌنبذ,  علٌه الرصاص إطبلق تم..  تحذٌره

 . البوابة على من" السبلحلٌك"  الحكٌم

 على لٌقبض,  القٌادة مقر بوابة أمام الحكٌم عبد وقؾ المبنى ٌقتحمون كانوا وفٌما

 مبنى إلى وإرسالهم علٌهم بالتحفظ وٌؤمر,  اآلخر تلو الواحد ٌوافدون وهم القادة

 . القٌادة لمبنى المواجهة الحربٌة الكلٌة

 الخطة تنفٌذ ٌتابع"  لنشاطها والمحرك... الثورة دٌنامو"  عامر الحكٌم عبد كان

,  أحد ٌستعمله أن وخشى القٌادة مبنى فوق مدفع وجود الحظ وقد..  ٌقظة بعٌن

 بٌان"  كتب الذى هو عامر الحكٌم عبد. أحد ٌستخدمه ال حتى الرصاص علٌه فؤطلق

 مقاله فى" رضوان فتحً"  الحقٌقة هذه ذكر وقد,  السادات أنور أذاعه الذى" الثورة

 لبعض دهشته عن معربا,  7619 سنة ٌولٌو 76 بتارٌخ الوطن جرٌدة فى نشر الذى

 . حماد جمال ومنهم واحد من أكثر ؼلى البٌان هذا نسب من

 القابمقام,  مبلزمة عن ٌزد لم الثورة لٌلة حماد جمال به قام الذى الدور أن والحقٌقة

 عبد إن حٌث,  األحرار الضباط سبلمة لتؤمٌن – 71 الكتٌبة قابد – شوقً أحمد

 قرٌبا كان ألنه و األحرار الضباط عن بالتبلٌػ شوقً أحمد ٌقوم أن خشً الناصر
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 حماد جمال الصاغ الناصر عبد فؤمر,  العاصمة حكمدار طلعت احمد اللواء من

 أما,  القوات تتحرك أن بعد إال تركه وعدم بمبلزمته القاضً جمال والٌوزباشً

 وما أعٌنهما عن االختفاء ٌحاول قلم لبقا وكان منزله إلى صحبهما فقد شوقً أحمد

 ..برفقتهما إال ٌتحرك كان

 أنه البٌان ذلك عن لى قال,  الثورة بداٌة ذكرٌات ٌستعٌد وهو:  ٌوما المشٌر لى قال

 ما – المشٌر أى – له ٌقع أن من خوفا معه لٌحمله حسن ألخٌه وأعطاه كتبه قد كان

 – التنظٌم أعضاء أسماء جٌبه وفى القٌادة إلى ذهب حٌن الناصر عبد لجمال وقع

 استرد ثم العسكرى الزى لٌرتدى منزله إلى عاد الثورة على السابقة اللٌلة وفى

 وقد.  السادات ألنور أعطاه أن إلى جٌبه فى ووضعه عامر حسن أخٌه من الخطاب

 علشان:"  ضاحكا فؤجاب" بالذات السادات أنور اخترت لماذا"  لحظتها سؤلته

 الٌوم هذا أحداث أن عامر لى حكاه ومما, مانفعش السٌنما مشوار أن ٌعرؾ" ,أدبسه

 رصٌؾ على وهو الرباسة مبنى اقتحام عملٌة ٌرقب كان الناصر عبد جمال أن,

 عبد وبٌن بٌنه ذلك على االتفاق تم قد وكان,  مدنٌة ثٌاب فى وهو الحربٌة الكلٌة

 مواصلة ٌستطٌع الناصر عبد فإن علٌهم وقبض الهجوم فشل حتى,  عامر الحكٌم

 .الثورة
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 الثالث الفصل

 عسل ببل وسنوات....عسل شهر

 

 من أنه لى اتضح,  سابقا ذكرته الذى النحو على مرٌوط كنج من عودتنا بعد

 .األولى الثبلثة األٌام بنهاٌة انتهى فقد,  العسل شهر ٌكتمل أن المستحٌل

 كنت ومفاجآت بؤحداث كلها حفلت فقد وسنوات وشهور, أٌام من ذلك أعقب ما أما

 والتسامر والنجوى,  اللقاء وبٌن بٌنى تحول,  كاسحة أقدارا,  الزوجة بعٌن أراها

 منا كل كان,  خلوة فٌها لنا تتاح التى القلٌلة األوقات وفى,  عامر الحكٌم عبد مع

 لنا سمحت ما كل هى القلٌلة اللحظات هذه وكانت,  به وتعلقه لآلخر حبه عن ٌعبر

 عنى وروى أشٌع ما بضخامة تكن ولم,  حكاٌتنا بضخامة سعادتنا تكن فلم األقدار به

 .بعد فٌما عامر الحكٌم عبد وعن

 وقته كل ٌعطى كان تزوجته الذى فالرجل,  وحدتى من مفر ثمة ٌكن لم والحق

,  الصحؾ من وأنباءه,  أخباره أعرؾ مواطنة كؤى وكنت,  منصبه لمسبولٌات

 موسكو فى أو,  السوٌس فى أو,  الٌمن فى الٌوم أنه فؤعرؾ,  والتلٌفزٌون واإلذاعة

 .. الجزابر فى أو, 

 الجمهورٌة ربٌس أول كنابب السٌاسٌة مهامه جانب فإلى,  كثٌرة مسبولٌاته كانت

 وقتا ٌجد ال تجعله بدرجة مشؽوال ٌكون أن ٌمكن -إنسان أى – اإلنسان إن وقتها

 !!.. ٌحب من فٌه ٌرى

 ٌرد فكان,  معه أطول وقت قضاء فى ورؼبتً,  بالوحدة إحساسً له أشكو وكنت

 ".والمسبولٌة والناس للثورة ملك أنا..  نفسً أملك ال أنا"  بقوله على

 ٌضاهى,  به إعجابا نفسً فى وٌولد,  عمٌقا تؤثٌرا فى ٌإثر القول هذا مثل كان

 . إلٌه شوقً
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 سبٌل فى المخلص الشدٌد انهماكه منها,  أحببتها صفات به كانت المشٌر إن والحق

 كان كزوج أنه كما,  بهم وٌثق ٌعرفهم من مع وتلقابٌته,  بها ٌإمن التى المبادئ

,  والمجون الحشٌش إلشاعات ٌمكن كان كٌؾ عجب ال وأنى الجانب لٌن عطوفا

 . بدنه لراحة وقتا ٌجد ال رجل عن تنتشر أن والؽرامٌات

 ممارسة سوى أفعله ما أجد ال أنا – 7691 سنة – زواجً من األول العام مر وقد

 . المنزل حدٌقة فى الرٌاضة

 أبذل وال راحة فى أعٌش فؤنا, وقوامً رشاقتً على أخاؾ بدأت قد كنت أنى والحق

 نادرا إال أخرج أكن ولم,  مقضٌة كلها فحاجاتً,  بٌتها فى زوجة كل تفعل كما جهدا

"  السٌنما إلى لذهابً إما الوحٌد خروجى وكان – أحد ٌزورنً وال أزور فبل –

 أثناء السٌنما داخل إلى المشٌر حرس من أحد ٌؤتى كان ما وكثٌرا" متولى بصحبة

,  البٌت إلى والعودة القاعة مؽادرة إلى فاضطر" وصل الدكتور"  ٌهمس العرض

 أو أٌضا متولى مع بالعربة البٌت حول أتجول كنت فإنى السٌنما إلى أذهب لم وإن

 . شفٌق علً

 وعندما الحمل... حٌاتً فى تؽٌٌر حدث 7699 سنة بداٌة ومع 7691 عام ومر

 وماذا المنتظر الولد عن كثٌرا ٌتكلم فؤخذ,  توصؾ ال فرحته كانت,  عامر عرؾ

 . األزواج بٌن عادة ٌحدث كما.. نسمٌه؟

 ولذلك..  الجنٌن معها وأجهض فؤجهضها تتم أن الفرحة لهذه أبى القدر أن وٌبدو

 وبكدة..  حملت ست ٌا أٌوا:"  مازحا لى قال,  نصر صبلح زٌارات إحدى فى قصة

 ".اترستقتى

 تضمن أن تستطٌع ال تافهة امرأة وكؤننً,  كبرٌابً فى وبجرح,  باإلهانة أحسست

 -: له قلت. باإلنجاب إال زوجها

 العبارة هذه وكانت.  أخرى مرة الزواج من هذا ٌمنعه ولم..  أوالد سبعة عنده عامر

 ما عامر الحظ وقد والضٌق الكدر محلها وحل,  نفسً من البهجة زوال فى سببا

 ".متعبة:"  فؤجٌب" بك ماذا"  ٌسؤلنى كان و تؽٌٌر من اعترانً
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 وال..  صحتك من بالك خللى:"  عامر لى قال,  انصرافهما وقبل,  السهرة انتهت

 ". هللا شاء إن:"  أقول وأنا صبلح إلى ونظرت". نفسك تجهدي

 بالنجومٌة ضحٌت بعدما,  النحو هذا على عبلقتنا فسرت كٌؾ..  لٌلتها أنم ولم

 انتظار فى هنا أقبع أن ورضٌت حجرتٌن من متواضع منزل فى ألعٌش والشهرة

 كان األسبوع فى لٌلتٌن أو لٌلة معى ببقابه ٌسعدنً ومتى.. ٌجا متى أعرؾ ال زوج

..  والنور واإلٌجار األكل:  شا لك كمصارٌؾ الشهر فى جنٌه مابتً ٌعطٌنً

 . األصدقاء عزومات وأحٌانا

 لدواعً عندى صدٌقة أٌة دعوة أستطٌع وال.. حارس ومعى بإذن إال أخرج ال ثم

,  كبٌر حب أجل من هذا تحملت قد أكن لم إذا.  انفرادي سجن فى وكؤننً,  األمن

 . سٌنمابٌة نجمة ولٌست عادٌة زوجة أى تتحملها ال التى الحٌاة تلك أعٌش شا فؤلي

 فٌه أجتر فراغ وقت وإعطابً,  بداخلً الؽضب تزاٌد فى سببا الوحدة حٌاة تكون قد

 فى طبٌعٌا وكان,  واستثارة توتر ن ذلك صاحب ما مع نصر صبلح حدٌث بداخلً

 وأعصاب مرهق بجسد نومى من أصحوا وأن,  مرٌح بنوم أحظى أال الحالة تلك

 . متوترة

 فى أتمها حتى نسجها واصل فقد,  إلٌها أنتبه لم حكاٌة ٌنسج كان القدر أن وٌبدو

 حتى,  الهبوط فى وأشرع السلم من وأتقدم,  نومً ؼرفة أؼادر كدت فما..  الصباح

 ثم قاسٌة آالما فٌها أعانى لحظات وكانت,  أصرخ وأنا السلم على أسقط وجدتنً

 خدي على تربت وهى قالت,  بجانبً طبٌبة وجود على وأفقت الوعً عن ؼبت

 الجنٌن أجهضت إنى عرفت وقد" ولد كان.. خسارة..  ٌا...  السبلمة على هلل حمد:"

 . بصحتً أهتم وأن االنفعال أو..  الحزن بعد وتوصٌنً تواسٌنً الطبٌبة وراحت, 

 بٌدٌه فؤحاطنً,  الوقوؾ أستطٌع وال إعٌاء حالة فى أنى والحظ الحكٌم عبد جاء ثم

 .حٌلك شدي..  سبلمتك.. ٌردد وهو
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 بدأت البدن آالم أن والحق,  قواي بعض فٌهما تمالكت الحادثة هذه على ٌومان ومر

 على عزمً وصح تفارقنً لم نصر صبلح تلمٌحات من الؽضب ولكن, تفارقنً

 وكنا – جانبً إلى جالسا فٌها كان لحظة فانتهزت..  صبلح قاله بما المشٌر إببلغ

 :فجؤة له فقلت – وحدنا

 !!؟ مشٌرا أحببت أننً جرٌمتً هل_ 

 ..الموضوع فى وخشً فلسفة ببلش -

 قال بطرٌقتً مشاعري عن اعب ر فاتركنً,  رحب بصدر الناس لكل تسمع أنت -

 ...اتفضلى رسمً بشكل

 خسرت؟ أم ؟ منك بزواجً اجتماعٌا أو مادٌا كسبت أنا هلى, بصراحة -

 ٌحسب متى ومن,  والخسارة المكسب بحساب عبلقتنا تحسبٌن متى منذ: بشدة قال

 زوجٌن؟ بٌن والعطاء األخذ

 .تفكٌري هو هذا أن ذلك معنى ولٌس,  فقط أتساءل أنا أرجوك:  قلت

 إلى بحاجة فلست,  بصراحة تكلمً,  الدٌباجات وال األلفاظ أحب ال أنا:  قال

 !؟ حدث ماذا بسرعة أجٌبً..  جٌدا أعرفك فؤنا..  مقدمات

 !؟"كده قالك هوه:"  وقال ٌصدق فلم نصر صبلح لى قاله بما أخبرته

 .أكذب ال أنا -

 الموضوع تؤخذ معقول:  ضاحكا له قال الذى صبلح وكلم الفور على التلٌفون امسك

 ؟ ده الجاد بالشكل

 الكلمة هذه إن أتصور لم:  ٌقول نصر صبلح وسمعت السماعة عامر وأعطانً

 !!باهزر كنت أنا..  هذا كل فٌك تفعل
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 خبرة وال ملكً ببلط فى وكؤننً شعرت فقد وؼابرا عمٌقا أثرا الحادثة هذه تركت

 تصرفاتً كل تكون أن تعلمت ولكنى..  والحكم السٌاسة رجال مع التعامل فى لى

 حٌاتً طوال بها أتعامل كنت التى البساطة ونسٌت,  بحذر كلماتً وكل,  بحساب

 ذلك كل وحبه وحنانه لكرٌمة عامر معاملة ولكن, أعواما كبرت أننى فجؤة وأحسست

 .ونضجا قوة أكثر بؤحاسٌس الحٌاة على أخرى مرة وأقبلت مشاعري احتوى

 

 السٌاسة عالم إلى الفن عالم من

 

 أبدا أعد لم أنا ولكن اإلجهاض حادثة بعد عامر وبٌن بٌنى مجارٌها إلى المٌاه عادت

 السٌاسة فى ٌعمل برجل معلق قلبً,  سٌاسة كله مناخ فى أعٌش أصبحت كنت كما

 وزواره عامر بٌن أحادٌث من ٌدور وما,  حولً من ٌجرى ما إلى ٌتنبه عقلً وبدأ

 . الدولة رجال من

 سإال تذكرت,  اؼضبتنى التى مبلحظته نصر صبلح فٌها قال التى اللٌلة تلك وفى

 خصام عن كبلم بٌنهما ودار"  صاحبك من ؼاضبا زلت أال"  للمشٌر صبلح

 ".صاحبك"و المشٌر بٌن وخبلؾ

 مثل زابر ٌؤتٌنا عندما مجالسنا فى كثٌرا ٌتردد كان الحوار هذا مثل أن وتذكرت

 الرجل"  وؼٌرهم خلٌل عصام أو رضوان عباس أو,  السادات أنور أو صبلح

 ".كذا عن ٌرضى ال وهو" " كذا من زعبلن صاحبك" " عاٌز مش الراجل..." عاٌز

 ذلك بعد فهمت كما – الناصر عبد جمال إلى إشارة" صاحبك"  أو"  الراجل"  وكان

 عبد وجمال عامر الحكٌم عبد بٌن دابما خبلفا هناك بؤن إحساس ذهنً فى وترسخ

 . الناصر

 



www.egyzaman.com 
 

 وهو بدوره مإكدا كان ٌناقضه آخر شعورا فإن عندى تؤكد قد الشعور هذا كان وإذا

 محاولة إلى – الجدٌدة والخبرة – الفضول ٌدفعنى أن طبٌعٌا وكان..  بٌنهما الصداقة

 . ذلك عن المشٌر بسإال بٌنهما الخبلؾ أسرار معرفة

 ٌكون أن بعد إال منه سر استخبلص فى افلح أكن لم ولذا,  حذرا كتوما بطبعه وكان

 وكذلك 97 عام وخبلفهما 59 عام خبلفهما ذلك مثال,  الوقت بمرور أهمٌته فقد قد

 .91 عاد ثم 91 عام

 التى فالصورة الحقٌقة هذه الكتشافً الدهشة بى استبدت وقد,  بالخبلفات تارٌخ إنه

 واإلخوة الصداقة من قوٌة روابط, والمشٌر الربٌس بٌن أن ذهنً فى راسخة كانت

 .أبنابه من ابن على صاحبه اسم أطلق منهما كل إن حتى,  والتفاهم

 الذى,  الخبلؾ أسباب لمعرفة اهتمامً صرفت وقد الرجلٌن بٌن خبلؾ ثمة كان

 . منزلى جدران بٌن,  آخر آنا وصراحة, آنا تلمٌحا صداه ٌتردد

 قوانٌن تطبٌق فى,  الناصر عبد جمال ٌعارض كان المشٌر أن عرفت فمثبل

 الذٌن المبلك ملكٌات على واالستٌبلء,  الوحدة بعد سورٌا فى,  الزراعً اإلصبلح

 كما,  السوري الجٌش فى قٌادٌة مناصب ٌتولون وأبناإهم,  سٌاسٌة ألحزاب ٌنتمون

 وهى بسورٌا" الخماسٌة الشركة"  تؤمٌم إلى أدت التى التؤمٌم قرارات عارض أنه

 النشاط على ٌسٌطرون الذٌن االقتصادٌٌن أكبر تضم التى الكبرى الشركات إحدى

 كما االنفصال فى كبٌر دور صاحبة الشركة هذه كانت وقد,  هناك االقتصادي

 نظر بعد أكد مما.  والتجارة األعمال رجال علٌها ٌعتمد التى البنوك تؤمٌم عارض

 .عامر الحكٌم عبد

 لهذا القوٌة األسباب أحد كان,  سورٌا فى االقتصادٌة الحٌاة طبٌعة فهم عدم إن

 عماد ألن ذلك,  وسورٌا مصر بٌن التحالؾ بعد لكثٌرٌن ؼرٌبا بدأ الذى,  االنفصال

 التؤمٌم قرارات فجاءت الزراعة على ولٌس التجارة على ٌقوم السوري االقتصاد

 .التجاري النشاط هذا لتشل

 



www.egyzaman.com 
 

 ولم,  مصر فى القابم الحكم ؼرار على سورٌا فى بولٌسً حكم قٌام ذلك تبع بالطبع

 . كله ذلك عن راضٌا الحكٌم عبد ٌكن

 عبد جمال فٌها حذر – االنصراؾ قبل – نصر صبلح مع رسالة عامر أرسل وقد

,  فورا السراج سحب فٌها منه وطلب,  سورٌا فى الموقؾ حرج موضحا, الناصر

 اإلجراءات التخاذ المشٌر وتفوٌض,  ذاك آن لسورٌا الحقٌقً الحاكم هو كان والذي

 . االنفصال وقع حتى الرد ٌصل ولم االنفصال لمنع

 خبر إذاعة هو,  آنذاك الحكٌم عبد المشٌر نفس فى حزت التى األمور من وكان

 للموت ٌعرضه أن الممكن من كان خبر وهذا, مصر إلى سورٌا من طابرته تحرك

 . للطابرات المضادة اإلسرابٌلٌة المدفعٌة من

 عمره صدٌق انتظاره فى ٌجد لم,  القاهرة مطار فى الطابرة به هبطت وعندما

 عبد ٌكتم ولم,  حسٌن الدٌن كمال وجد وإنما!!..  الناصر عبد جمال كفاحه وشرٌك

 !!"وصولً؟ عدم متوقع كان الرٌس هوه:"  ساخرا الدٌن لكمال فقال مشاعره الحكٌم

 صامتا دابما وٌبدو ؼامض قلق من ٌعانى أنه,  نلتقى عندما ألحظ كنت 93 عام وفى

 إال السبب معرفة من أتمكن ولم..  ٌقلقه عما الفترة تلك فى أسؤله ولم,  البال مشؽول

 ألحظهما كنت اللذٌن والشرود القلق حالة على عامٌن حوالى ومرور,  الزواج بعد

 . خطبتنا أثناء علٌه

"  ٌسمونه ما بسبب خطوبتنا أثناء علٌه ألحظهما كنت اللذٌن والقلق الشرود ذلك كان

 عامر"  الرجلٌن بٌن الخبلؾ إلى تشٌر أخرى الواقعة وتلك" الرباسة مجلس بؤزمة

 ٌسحب وأن,  الفترة تلك فى المشٌر نفوذ ٌقلص أن أراد جمال أن ٌبدو إذ" وناصر

 !!للرباسة مجلسا فؤلؾ,  اختصاصاته من كثٌرا منه

"  ٌتضمن األعمال جدول بؤن,  المجلس اجتماعات أحد فى الحكٌم عبد وفوجا

 الرباسة لمجلس ٌكون بؤن آخر واقتراح, المسلحة القوات قابد تخصصات فى النظر

 ؼٌر أنها ٌرى التى العناصر وإبعاد, الكتابب قادة وتعٌٌن,  الترقٌات نظر فى الحق

 !! الخارج فى بسفاراتنا ملحقٌن تعٌٌنهم أو,  بعزلهم إما,  للجٌش صالحة
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 الوعكة"  بحجة رباسته عن اعتذر فقد, االجتماع هذا ٌرأس الناصر عبد ٌكن ولم

 .البؽدادي اللطٌؾ لعبد الجلسة رباسة وترك" الصحٌة

,  الناصر عبد مع التشاور حٌن إلى المقترحات هذه مناقشة تؤجٌل المشٌر أراد وقد

,  لنفسه الصبلحٌات هذه طلب قد كان نجٌب محمد السابق الربٌس أن خاصة

 أفراد بٌن وتفرقة شلبل وٌخلق,  دٌكتاتور إلى ٌحوله هذا أن بحجة جمال ورفض

 .نجٌب محمد على وحرمه سبق ما لنفسه ٌحلل ذا وهاهو,  الجٌش

 وأٌده, أرجاء دون األعمال جدول مناقشة على أصر,  البؽدادي اللطٌؾ عبد ولكن

 . السابق الثورة قٌادة مجلس أعضاء بعض

 أن معناه هذا أن موضحا,  الحكٌم عبد اعترض,  األصوات أخذ أردوا وعندما

 فرقا الجٌش فٌصبح,  العضو لهذا والإهم ٌكون الجٌش فى أنصار عضو لكل ٌصبح

 . واحد لقابد واحد والء لهم ولٌس, مختلفة

 و بؽدادي:  هم لبلقتراح المإٌدون وكان, األصوات أخذ على أصروا فقد ذلك ورؼم

 الدٌن نور,  صبري علً,  الشافعً حسٌن,  الدٌن محًٌ زكرٌا,  السادات أنور

 إبراهٌم حسن,  رفعت كمال,  حسٌن الدٌن كمال:  هم والمعارضون.  طراؾ

 المجلس وترك ؼضب,  واحد بعضو أقلٌة معه أن الحكٌم عبد وجد ولما. الشرباصً

 . والجٌش,  الرٌاسة مجلس من باالستقالة أعلنهم أن بعد

 -: 7693 سنة عامر الحكٌم عبد قدمها التى االستقالة نص القارئ وإلى

 

 ,,,الناصر عبد جمال الربٌس عزٌزي

 ... وبركاته هللا ورحمة علٌكم السبلم بعد

 رؼم مخلص رأى عن معبرا لك أكتب أن,  الوفاء من وأٌضا,  الواجب من أرى

 من عاما عشرٌن من أكثر وبعد,  الثورة من سنوات عشر فبعد,  األخٌرة األحداث

 بما لك أبوح أن دون العامة الحٌاة وأترك أعتزل أن ٌمكننً ال,  وبٌنك بٌنى الصلة
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 تشارك التى المجموعة بٌن والتفاهم االنسجام أن أعتقد أننً,  دابما كعادتً نفسى فى

,  المجموعة هذه أفراد بٌن المتبادلة الثقة ذلك من وأوجب,  ضروري أمر الحكم فى

 ونوع,  السٌاسٌة المناورات هو الؽالب األسلوب أن األخٌرة الفترة فى وجدت وقد

 مخطبا أكون قد الذي,  السٌاسً الدس أسالٌب من أعلمه ماال عن فضبل التكتٌك من

 وصلنا التى والنتٌجة,  ذلك على ٌدل والمنطق,  كلها الحوادث أن رؼم,  تصوره فى

 ما على ٌتؽلب إن األسلوب هذا استطاع فقد التصور هذا على دلٌل خٌر الٌوم إلٌها

 داعً ال أحداث من ذلك عن نجم وما صداقتنا تحطٌم وهو, مستحٌبل أظنه كنت

 ال أننً الموضوع هذا فى المهم شا فى العامة المصلحة مع تتفق ال فكلها,  لذكرها

 ذلك فعلت لو ألننى السٌاسً األسلوب هذا أجارى أن األحوال من حال بؤى أستطٌع

 أرٌد الذى, عمري نصؾ انقضً بعدما لذلك مستعد ؼٌر وأنا,  أخبلقً عن لتنازلت

 السٌاسً التنظٌم أن أعتقد فإننً,  المستقبل فى الحكم نظام بخصوص عنه أحدثك أن

 القمة إلى القاعدة من االنتخابات على ٌبنى أن ٌجب ناجحا أو مثمرا ٌكون كى القادم

 أتت وإن,  العلٌا التنفٌذٌة اللجنة ذلك فى وبما,  لبلتحاد العلٌا اللجنة ذلك فى بما, 

 الدٌمقراطً التنظٌم فى ضعؾ نقطة ذلك فسٌكون حقٌقٌة انتخابات بدون العلٌا اللجنة

 سنوات عشر بعد الدٌمقراطٌة الروح تدعٌم هو إلٌه نسعى أن ٌجب ما وإن,  لبلتحاد

 ورأس,  اإلقطاع صفً أن وبعد الفترة هذه كل بعد أتصور ال والتى,  الثورة من

 من تخشاه ما هناك ٌكون أن,  تحفظ دون ثقتها الجماهٌر ومنحتك,  لمستؽل المال

 . المٌثاق بها كتب التى بالروح الدٌمقراطٌة ممارسة

 على خطر أى ٌشكبلن ال,  الخاص القطاع, الباقٌة الفردٌة الملكٌات إن وخصوصا

 النظام مع القطاعات هذه انسجام إطبلقا ٌمنع ما هناك لٌس أنه كما.  لدولة نظام

 .االشتراكً

 كتابة من الناس من ضمانات ٌكون أن فٌجب,  الصحافة إلى بالنسبة األمر كذلك

 تحفظ أو خوؾ دون الكتابة من والمحررون,  التحرٌر رإساء ٌتمكن وكذلك تراثهم

. 
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 عدم ٌكفل آخر نظام أو,  العلٌا التنفٌذٌة اللجنة طرٌق عن الضمانات هذه تكون وقد

 أن وخصوصا,  رزقه ٌقطع أو سٌطارد أنه الكاتب وتوهم,  الكتابة من الخوؾ

 وبعض,  التنفٌذٌة والسابل,  الناس مشاكل عن تخرج لن ستعالج التً اآلراء

 التى اآلراء عن سٌعبر ألنه كبٌرة فابدة هذا وفى,  االشتراكً التطبٌق فى المناقشات

 . المواطنٌن بعض خلد فى تدور

 ٌمكن ال,  شا كل قبل,  فٌها ورأًٌ الحكومة عن أٌضا أحدثك أن أودعك وأن دعً

 حد فى الحكم كان إذا,  السلٌم الحكم نحو,  الطبٌعً طرٌقها فى حكومة أى تسٌر أن

 عاشت التى وحكوماته, العالم بتجارب نستفٌد أن أوال فٌجب,  ومشوها ممسوخا ذاته

 من قصٌرة فترة كل الشاملة للتؽٌٌرات حاجة دون,  منتظمة مستقرة السنٌن مبات

 : كاآلتى ٌكون للحكم الطبٌعً النظام أن رأًٌ وفى, الزمن

 أمام مسبوال وٌكون,  الجمهورٌة ربٌس فٌها الوزارة وٌرأس رباسٌة حكومة أما

 ٌكون أن ٌمكن التفاصٌل فى الدخول وبدون,  وزرابه مع جماعٌة مسبولٌه البرلمان

 ربٌس وٌكون,  الجمهورٌة ربٌس ٌرأسها برلمانٌة حكومة وإما. للربٌس نابب هناك

 تكون لكى التفاصٌل فى أدخل أن أرٌد وال.  الوزراء ربٌس هو اإلشتراكً اإلتحاد

 . المٌثاق فى ورد كما البرلمان أمام جماعٌة الوزارة مسبولة أٌضا

 رأسه على األصح على أو,  النظام فى موجود الحلول هذه من أى,  كل على

 بداٌة سٌكون, ذلك ؼٌر تصرؾ أى أن أعتقد ولكن,  إبدابه بمجرد وطنٌة ضرورة

 .مداها معرفة ٌمكن ال لنهاٌة

 ضروري بالناس الشخصى اختبلطك أن لك أقول أن,  أودعك أن قبل أٌضا ودعنى

 وهذا متبادلة أفكارا أٌضا وٌعطى متبادلة إحساسات وٌعطى المتبادلة الثقة ٌعطى فإنه

 . المستقبل قٌادات شعبنا بؤفراد لبلرتباط الطبٌعً الطرٌق هو

 مجردة أسماء أو, ورق على أسطر عندك الناس صور سٌجعل فإنه التام انعزالك أما

,  اإلنسان مكونات من والعاطفة فالعقل,  الواقع ٌمثل ال رأًٌ فى وهذا لها معنً ال

,  الصحٌح الطرٌق فى بٌنهما الجمع ٌجب لكن,  كلمة بٌنهما تفصل أن تستطٌع وال

 إلظهار الوحٌد الطرٌق هو أٌضا وهذا,  الشخصً باالتصال إال ٌكون ال وهذا
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 بقٌادتها تثق نفسه الوقت فى ولكنها,  خوؾ دون برأٌها تعتز للقٌادة شخصٌات

. إلٌه محتاج كله وطننا بل و إلٌه حاجة فى أنت الناس من النوع وهذا,  وتحترمها

 نور األضواء تؤخذ ولم,  الخطؤ عن لٌسكت المنصب حب منه ٌتمكن لم جدٌد ،نوع

 . األضواء هذا فى لٌعٌش القٌم بكل فٌضحى بصره

 ٌندمان ضمٌرنا ٌجعل ما ومنك منى ٌحدث ال أن هللا من أرجو أٌضا أودعك وأنا

 أهل حققه ما رأًٌ فى وٌكفً,  أنفسنا أعٌن فى صؽارا وٌجعلنا,  علٌه اإلقدام على

 .مستحٌبل ٌعتبرونه كانوا وفٌما تمنوا فٌما نجحوا فقد,  اآلن إلى السوء

 العامة لمصلحة أنه أعتقد فٌما لك آرابً أبدٌت ولكنى,  علٌك أطٌل أن أرٌد ال

 حٌاتنا تتم أن أسؤل وهللا, بالمعروؾ عشرتنا كانت كما,  بالمعروؾ فراقنا ولٌكن,

 ما كل ورؼم...  شا كل ورؼم...  وكرامة بشرؾ بدأناها كما,  وكرامة بشرؾ

 .. الخٌر لك وأتمنى بالتوفٌق قلبً من هللا أدعو فإنً...  أعلم

 والسبلم ولخٌرها األمة هذه خدمة فى ٌوفقك أن ربى وأدعو

 

 73/7693/ 7 القاهرة

 عامر الحكٌم عبد

 الكرام الستة

 

 والتعلٌقات,  بالضحكات مصحوبة وتقال,  ألذنً مؤلوفة كانت التى العبارات من

:"  لى قال العبارة هذه معنى عن مرة ذات سؤلته وعندما" الكرام الستة"  عبارة هى

 جمال شكله الذى – الرباسة مجلس أعضاء – استقالتً لهم قدمت الذٌن الستة أنهم

 . االختصاصات كل هو وٌتولى علٌه به لٌضحك, الناصر عبد
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 نظري وجهة له شرحت وهناك" العرب برج"  فى وتقابلنا, استدعانً جمال ولكن

 والزم باألمان ٌحسوا الزم وأنهم..  الناس تخص طلبات له وقلت الحكم نظام فى

,  وأخبلقه شعبنا طبٌعة مع وٌتناسب,  والؽرب الشرق ٌحترمه حكم نظام فٌه ٌكون

,  العلوم معظم فى مصر مثقفى كبار من لجنة وشكل,  بالدراسة وعدنً وفعبل

 جناحى تعرٌؾ فى اشتركت قد, المٌثاق صدر ضوبها وعلى حرة مناقشات وبدأت

 السٌاسٌة الحرٌة الزم وإنما, المهمة هٌة االجتماعٌة الحرٌة بس مش.."  الحرٌة

 ".الحرٌة جناحا أٌضا

 التى المقترحات على التصوٌت عند ضدى كانوا الذٌن الستة هم الكرام والستة

 .مناقشتها على بؽدادي وأصر,  الناصر عبد وضعها

 لً اتضح الذى إن األزمة؟ هذه بنهاٌة وناصر عامر بٌن الخبلفات انتهت هل ولكن

 فى زواره مع ٌتبادلها كان التى األحادٌث خبلل ومن,  لعامر معاشرتً خبلل من

 بٌن الخبلؾ وأن عندنا تواجدهم عند عامر رجال بعض ثرثرة خبلل ومن بل بٌتى

 . بٌنهما لعبلقة هٌكل فى ربٌسٌا خطا كان و والربٌس المشٌر

 سابل ٌسؤل وقد,  واتفاق تعاون من بٌنهما كان ما بقدر,  خبلؾ من بٌنهما كان فقد

 اختلفنا؟ وعبلم اتفقنا كٌؾ

 لكل واضحة كانت اتفاقهما كٌفٌة فإن سرا كان والخبلؾ,  عبلنٌة كان الوفاق وألن

 تولٌا اللذان وهما,  معا الملك طردا اللذان وهما,  معا بالثورة قاما اللذان فهما الناس

 .وناببه الربٌس:  الببلد فى منصبٌن أعلى

 ال الكبرى الدول هذه إن تقول حساباتً إن وقال الناصر عبد ٌقتنع لم ذلك ورؼم

 . الكبٌرة الؽلطة هذه ترتكب أن ٌمكن

 قد الجٌش وكان,  القاهرة إلى وصلوا قد ٌكونوا لم السوفٌٌت الخبراء أن والواقع

 الخبراء ٌصل ولم,  شرقى سبلح إلى, ؼربى سبلح من سبلحه قرٌب وقت من ؼٌر

 .7651 سنة أواخر فى إال الجٌش لتدرٌب
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 التسلٌح حٌث من مناسبة الجٌش ظروؾ تكن ولم,  الثبلثى العدوان وقع عندما لذا

 . العدوان هذا لمواجهة,  والتدرٌب

,  الثورة قٌادة مجلس أعضاء ومعه المعركة إدارة حاضر ناصر كان العدوان وٌوم

 . مختلؾ برأي ٌدلى منهم واحد وكل

 تتخبط التى اآلراء إلى باال ٌلقى أن دون,  المعركة إلى له بذهنه منصرفا عامر كان

 قوة مع وفرنسٌة انجلٌزٌة قوات اشتراك ٌستنتج جعله ما وهذا,  حوله من

 وعلى اإلسرابٌلً الطٌران قوة من بكثٌر أكثر كانت الطابرات أعداد ألن اإلسرابٌلى

 كماشة هو ٌحدث ما ألن,  سٌناء من القوات سحب جمال على عامر اقترح هذا

 عبد الموجودٌن من القرار هذا على واعترض مصٌدة فى المصري الجٌش لوضع

 . الدٌن محٌى وزكرٌا والبؽدادي,  الناصر

 رفض على أصروا وحٌنما الجٌش هبلك من خوفا االنسحاب على عامر وأصر

 بنفسه ناصر لٌقودها المعركة عن تنحٌته الناصر عبد وجه فى عامر ثار االنسحاب

 وتم منظما االنسحاب وكان االنسحاب على ووافق تراجع الناصر عبد ولكن, 

 . الجٌش قوة معظم على الحفاظ

 دابمة حساسٌة بٌنهما وجعل عبلقتهما فى أثر الثورة بعد بٌنهما خبلؾ أول هذا وكان

 من ذلك تلى فٌما ٌفتؤ ال كان جمال أن حتى, عبلقتهما فى اثر,  الثورة بعد بٌنهما

 وجهً فى ثرت أنك أنسى أن أستطٌع ال:"  بقوله والحٌن الحٌن بٌن ٌعاتبه سنوات

 من طلب قد جمال كان!!"  وزكرٌا بؽدادي أمام حسنة ؼٌر بصورة وخاطبتنً

 مما الشعب لتهدبة القادة مع تحقٌق وإجراء, الطٌران من محمود صدقً طرد المشٌر

 علٌه رد عامر ولكن,  المصرى القطر داخل المكثفة والؽارات,  الؽزو نتٌجة أصابه

 -: بقوله

 وانجلترا فرنسا ٌحارب قدرش ما علشان محمود صدقً... ٌتحاكم؟ اللى مٌن" 

.. ؟ القناة أمم اللى هوه صدقً والبل!! بعد؟ بقٌته تصل لم سبلح من بجزء, وإسرابٌل

 "..خطؤ الموقؾ تقدٌر قدر الذى هو ٌتحاسب اللى



www.egyzaman.com 
 

 كان جمال وألن,  ؼاضبا وانصرؾ الفداء كبش هو صدقً ٌكون أن عامر رفض

 منه وطلب بصبلح اتصل فقد عناده من ٌعرؾ لما,  به ٌتصل لن عامر إن ٌعرؾ

 . التدخل

 فستنتهً به اتصلت أنك ولو, القلب طٌب عامر إن:  لجمال قال نصر صبلح ولكن

 االستقالة موضوع ٌظل أن منه وطلب, الحكٌم عبد ناصر طلب وبالفعل,  األزمة

 وذهب عامر فوافق,  مقابلته إلى دعاه ثم,  األمر وٌناقشا ٌلتقٌا أن إلى بٌنهما سرا

 ..بٌنهما الصلح وتم,  عامر استقالة ناصر رفض وهناك إلٌه

 

 البرملى قصر

 

 متولى ومعه المنزل إلى بالحضور المشٌر فاجؤنً بؤسابٌع"  اإلجهاض"  حادثة بعد

 .. اإلسكندرٌة إلى سنسافر ألننا حقٌبتك أعدى:"  لى وقال

 فما نفسً فى,  السعادة أبواب تفتح التى,  السر كلمة هى"  اإلسكندرٌة"  كلمة كانت

 وكل,  والمبلبس الحقٌبة إلعداد وأسرعت,  الفرح من قلبً قفز حتى أسمعها كدت

 . للرحلة ٌلزم ما

 الصحراوي الطرٌق فى وانطلقنا القٌادة ٌتولى هو وكان,  بجانبه جلست العربة وفى

 هذه كانت!!  ٌنساها ال اإلنسان حٌاة فى لحظات,  أخرى عربة فى خلفنا ومتولى

 أمام الممتدة الصحراء,  جمٌبل شا كل لى بدا لقد,  اللحظات تلك من واحدة اللحظة

 جماال ٌضٌؾ كلثوم أم وؼناء,  الذهبى الؽروب ضوء فى الؽارقة والرمال البصر

 . الصحراء جمال إلى

 وظللنا,  سندوتشا أو القهوة من فنجانا أو الشاي من قدحا له أقدم والفٌنة الفٌنة وبٌن

 الطرٌق فى ٌعرج لم بؤنه وفوجبت,  مرٌوط كنج إلى وصلنا حتى المنوال هذا على
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 أجابنً! ؟ الفٌبل إلى تنحرؾ لم لماذا:  فسؤلته السٌر واصل بل,  مرٌوط كنج إلى

 " .اصبري"  بهدوء

 ٌطلق وكان,  العرب برج فى التى" المشٌر استراحة إلى الطرٌق فى أننا لى تبٌن

 المخابرات لربٌس ملكا وكانت,  القلعة ٌشبه مهٌب بناء وهى" البرملى"  قصر علٌها

,  االستراحة أمام المشٌر توقؾ" برملى"  ٌدعى وكان أفرٌقٌا شمال فى البرٌطانٌة

 ..ودخلنا العربة فؽادرنا

 أنها وضاحا كان فقد ذلك ومع,  جمٌبل المعماري ونظامها,  واسعة القاعات كانت

,  الصرامة من مسحة علٌه كانت,  المعماري الجمال فهذا,  المرأة لمسات إلى تفتقر

 حابط ساعة السفرة حجرة فى كان. معه لوجودى وفرحة سعٌدة كنت فقد ذلك ومع

 بؤن عامر وفاجؤنً -اللٌل منتصؾ – عشرة الثانٌة معلنة تدق بدأت وقد,  كبٌرة

 ".طٌبة وانتى سنة كل - متؤخرة جاءت أنها ولو"  قاببل لى قدمها,  أنٌقة علبة أخرج

 أثر وقد..  زواجنا ذكرى فى عامر لى قدمها رقٌق جمٌل سوار بها فإذا العلبة فتحت

 لى ٌقدم ولم,  نسى أنه لو,  الكبٌرة مشاؼله وسط الذكرى هذه ٌتذكر أن نفسً فى

 . كثٌرة ومسبولٌات اهتمامات من فٌه هو ما بمدى لعلمً,  أعاتبه كنت لما شٌبا

 له مخصصا وكان الببلج إلى رحلة فى ٌؤخذنً أن المشٌر أراد التالً الٌوم وفى

 بضع من أكثر االستراحة عن ٌبعد ال مكان فى,  العرب برج شاطا على شالٌه

 .دقابق

,  قبل من زاره قد ٌكن لم الذى الشالٌه إلى بمفردنا وذهبنا, عربته فى عامر أخذنً

 بإشراؾ,  ؼٌره أو متولً إلى آلخر حٌن من وتفقده علٌه اإلشراؾ أمر ترك وقد

 .شفٌق علً

 بدوٌا شٌخا رأٌنا,  اإلستراحة إلى المإدى الطرٌق بداٌة إلى العربة دخلت وعندما

"  فٌنا زاعقا عصاه رافعا علٌنا اقبل وقد -شومة - طوٌلة ؼلٌظة عصا بٌده ٌمسك

 "...ممنوع هنا..  أفندي ٌا ارجع
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 وجد فقد,  والمتعة للراحة طلبا هنا جبنا وألننا,  الموقؾ أعجبه قد المشٌر أن وٌبدو

 -: للرجل فقال,  للتفكه ٌدعوه ما الظرٌفة البداٌة هذه فى

 جنٌهات عشرة جٌبه من وأخرج" الست" و أنا شوٌة هنا نقعد عاٌزٌٌن جاٌٌن أحنا" 

 ". ساعة نصؾ ولو نجلس أن نرٌد:"  قاببل للرجل قدمها

 إلى تراجع ثم مبلبسه تحت من مسدسا وأخرج بعٌدا المشٌر ٌد دفع البدوى ولكن

 ".الرصاص فٌكم أفرغ حا وإال حاال هنا من امشوا:  مهددا الوراء

 قال البدوي رآه لما, ضاحكا علٌنا أقبل الذى" شفٌق علً"  اللحظة هذه فى وأدركنا

 الهدوء بدأ حٌنبذ" ضٌوفنا دول"  شفٌق علً له فقال"  بٌه ٌا هبل"  باهتمام مرحبا

 الٌوم ذلك ومنذ للدخول وٌدعونا – والمشٌر أنا – بنا ٌرحب وأخذ البدوي على

 ظل رجلٌن أحد أصبح, , المشٌر قلب إلى المقربٌن من البدوي الشٌخ هذا أصبح

 تصدى الذى الجندي هو األول وكان, حٌاته طوال أسرتٌهما وٌرعى ٌرعاهما

,  القٌادة مقر إلى الدخول من منعهم على وصمم,  الثورة لٌلة األحرار للضباط

 . البٌضاء الثورة فى الوحٌدة الطلقة هى وكانت. علٌه الرصاص إطبلق إلى فاضطر

 شاطا للشالٌه كان فقد,  الماء إلى للنزول وتؤهبنا,  متاعنا وضعنا, دخلنا المهم

 . الببلج على وأجلس الماٌوه ألبس أن من بؤسا عامر ٌر ولم خاص

 بالضباب الملٌبة المكفهرة حٌاتً فى نور ومضة كان فقد كحلم الٌوم هذا أذكر

 ال طفبلن كؤننا,  الشاطا على فٌه لهونا..  سعٌد ٌوم.  والصراعات,  واألسرار

 تستؤثر التى اللحظة هى,  سعادة المرأة لحظات أكثر إن.  شا فى الدنٌا أمور تقلقهما

 معا سبحنا, حٌاتً من النادر الٌوم هذا فى به استؤثرت وقد, تحبه الذى بالرجل فٌها

 له فقصصت بالرعاٌة شخصٌا هو تناولته بل, الشاطا على وجرٌنا,  الماء فى

 . الشمس ؼابت حتى الحال هذه على ومكثنا, شاربه له وسوٌت شعره

 وفى,  اللٌل هناك وقضٌنا االستراحة إلى المشٌر بى عاد,  ثٌابنا ارتدٌنا أن وبعد

 نفسه المشٌر إن بل,  الرشاشة المدافع ٌحمبلن ومتولً شفٌق علً رأٌت الصباح

 -: ٌسؤلنى وهو, لى وأعطاه رشاش مدفع وبٌده على أقبل
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  -: قال بالنفً أجبته ولما"  نار تضربً تعرفً    

 "..أعلمك تعالى"  -

 وبدأنا.. األهداؾ على أصوب وكٌؾ الرشاش المدفع استعمل كٌؾ ٌعلمنً وبدأ

 المشٌر عقد ثم,  ومتولً,  شفٌق علً من كل التدرٌب فى ٌشاركنا وكان,  نتدرب

 حظ"  علٌهما النصر أحرزت أنى والمدهش, وبٌنهما بٌنى" التنشٌن"  فى مباراة

 خمسة"  الفوز جابزة لى قدم ثم,  طوٌبل الضحك إلى الحكٌم عبد دعا مما". المبتدبٌن

 . الدابم بالتمرٌن اهتمامه عدم على له عقابا شفٌق علً من أخدها" جنٌهات

 -: عامر لى قال األثناء تلك وفى الشاي نشرب وجلسنا المباراة انتهت

 سٌؤتون الزابرٌن بعض ألن فسؤنتظر أنا أما" مرٌوط كنج إلى متولى مع ستذهبٌن" -

 ".الكنجى"  فى بك سؤلحق ذلك وبعد

 

 ضٌافتنا فى الناصر عبد

 

 وفى,  بطوله الٌوم بمفردي هناك ومكثت" الكنجى"  إلى"  متولً"  وصحبنً

 وفٌما المشٌر للقاء الحدٌقة إلى فرحة فؤسرعت" الكبلكسات"  صوت سمعت المساء

 !!أمامً الناصر عبد بجمال وإذا, ٌفتح الباب رأٌت,  العربة صوب مندفعة أقبل أنا

,  الوجوم شملنً وقد إلٌه وتطلعت – فٌها أراه مرة أول فهذه الفور على توقفت

 عطؾ نظرة عٌنٌه فى فرأٌت,  المشٌر إلى ونظرت,  منه هٌبة نفسً وامتؤلت

" وسهبل أهبل"  به الترحٌب فبدأت,  أعصابً تمالك على ساعدنً ومما, وتشجٌع

 "..بٌننا أراك وأن,  تزورنا بؤن سعٌدة أننى

 ووجدت, الحدٌقة فى ٌتجول رأسا ومضى" إزٌك"  واحدة كلمة عن جمال ٌزد ولم

 .البٌت صاحب وهو,  الضٌؾ أنا وكؤننى,  خلفه أسٌر نفسى
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 فقد أنا أما,  وٌثرثران,  وهناك هنا ٌتمشٌان وعامر جمال كان,  الفٌبل حدٌقة وفى

 ذلك فى انهماكى وأثناء,  شا وكل, واألطباق والكراسً,  المابدة إعداد فى انهمكت

 .ضحكاتهما صوت إلى   ٌصل كان

 الجلوس على ٌعترض الناصر بعبد فوجبت للجلوس ودعوتهما,  شا كل تم أن وبعد

 ".أحسن جوه نقعد:"  قاببل الحدٌقة فى

 وهو جمال مشى الفٌبل بهو وفى, وراءه ونحن, الداخل إلى رأسا سار ثم ذلك قال

 ثم الكرسً ذلك أو,  اللوحة هذه على متفرجا حوله وٌنظر..  محتوٌاتها ٌفحص

 :... وجلس,  مقعدا لنفسه تخٌر

 من نقلتها أن بعد الداخل إلى الخارج من نقلها, جدٌد من المابدة إعداد إلى أنا وعدت

 .الخارج إلى الداخل

 من فٌه أنا بما ٌستمتع وكؤنه وإٌابً ذهابً فى على ٌتفرج الناصر عبد جمال وكان

 من كل الزٌارة تلك فى الناصر عبد جمال الربٌس إلى انضم وقد.... وحٌرة إجهاد

 التحفظ,  الرجال هإالء طبٌعة من أن الحظت وقد..  خلٌل وعصام, السادات أنور

 ذلك ورؼم,  منهم واحد زوجة المرأة كانت إذا وخاصة,  النساء وجود فى الشدٌد

 . الناصر عبد جمال عٌنى تحت أننً الوقت طوال أحسست فقد

 .أمامه ٌقؾ من ؼور تسبران,  متؽلؽلتان عٌنان له كانت

 للعب المابدة على, وصبلح والسادات وعامر جمال األربعة شمل اجتمع أن وبعد

 ثم اآلخرون انضم أن إلى جمال وقؾ,  شفٌق علً جهزها قد كان والتى البوكر

 .. الرسمٌة االجتماعات احد فى وكؤنهم معه وجلسوا جلس

 للجمٌع ٌعطى كان النقود وبدل للتسلٌة فقط ٌلعبون بل المقامرة بقصد البوكر ٌكن لم

 أنا ظللت,  أماكنهم اتخذوا أن وبعد.  بها لٌلعبوا"  الفٌشات"  من متساوٌة أقدارا

 ٌبعد كرسً على فجلست ارتباك وشلمنى أجلس أٌن أو أفعل ماذا أدرى ال,  حابرة

 بجواره أصبحت حتى قلٌبل منه اقترب أخذت اللعب وأثناء المشٌر خلؾ قلٌبل

 .مباشرة



www.egyzaman.com 
 

 ٌتكلم أن دون بعٌنٌه وٌشملنً ناحٌتً ٌلتفت الناصر عبد كان,  وآخر الحٌن وبٌن

 رسخ وقد عنهم ؼرٌبة ٌعتبرونها التً المجموعة هذه فى الوحٌدة أننً أشعر كنت

 . نفسى إلى تسربت كٌؾ أعرؾ ال بطرٌقة الظن هذا عندي

 أن والؽرٌب.  اللحظة تلك فى الناس ككل وٌعلقون, ٌثرثرون كانوا اللعب وأثناء

 . الجلسات هذه مثل فى الكبلم كثٌر ثرثارا كان الناصر عبد جمال

 جمال من كل بها ٌلعب التى الطرٌقة هو" البوكر"  لعب أثناء نظري لفت ما ولكن

 وتلمٌحات تعلٌقات مثار أصبحت إنها بحٌث الوضوح من كانت وقد الحكٌم وعبد

 .منهم تصدر ذكٌة

 من" ٌهرب_ " ورقه فى انظر كنت وقد – المشٌر أن الحظت أنى,  ذلك مثال

 به وٌستطٌع قوٌا كانا بٌده الذى الورق أن رؼم,  ٌفوز وٌتركه" باس:" قاببل عصام

 !!خلٌل عصام ٌكسب أن

 السادات وأنور,  الناصر عبد جمال هجوم من عصام ٌرحم لم عامر هروب ولكن

 بالمشٌر فإذا,  جدا قلٌبل أمامه التى الفٌشات عدد أصبح حتى وٌخسر ٌخسر فظل

 فعل لما دهشة منى بدرت وعندما,  أمامه التى الفٌشات من" كبشة"  ناحٌته ٌزٌح

 ٌضربش ما وهو ٌخلص قرب الفٌش أن شاٌؾ المشٌر أصل:"  ضاحكا عصام قال

 ".ضعٌؾ

 فقط وعامر ناصر بٌن فٌهما التصعٌد كان جولتان توالت أن,  اللعب أثناء حدث وقد

 فٌه بدا دورا جاء أن إلى,  معقول ورق بٌده أن رؼم" ٌهرب"  عامر أرى وكنت

 ولكن,  للؽاٌة ضعٌفا عامر بٌد الذى الورق ورأٌت,  وعامر جمال بٌن التصعٌد

 عامر علٌه زاد المبلػ جمال صعد فكلما جمال أمام ٌصمد وجدته الشدٌدة لدهشتً

 !!ٌربح بعامر فإذا,  الرابح لتحدٌد الورق كشؾ لحظة جاءت حتى

" بٌبلؾ كان وأنه أضعؾ جمال ورق أن رأٌت ولدهشتً,  ضعٌفا عامر ورق كان

..  المرة هذه معى دخلت لماذا"  عامر ٌسؤل وراح اللعب عن توقؾ األخٌر أن حتى

 ".أعرؾ أن أرٌد...  السابقتٌن المرتٌن فى منى هربت بٌنما
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 دعا الذى السر لمعرفة ناصر إلحاح رؼم,  أبدأ شافٌة إجابة ٌعطه لم عامر ولكن

 .السر ٌعرؾ أن دون ناصر وبعده عامر ومات المرة هذه الرهان لقبول عامر

 فى اللحظة هذه ذكرى جاءت وقد قال,  ذلك بعد السر بهذا عامر لى أفضى وقد

". بٌبلؾ"أو" بٌكذب"  ٌكون لما بٌصفر الشمال الرٌس خد من جزء أصل"  الحدٌث

 ".له وأدخل ذلك فؤعرؾ" 

 فكٌؾ..  تماما مختلفان أنكما ٌجبرنً ما فإن ذلك ومع" متفاهمان أنتما:"  له قلت

 !؟ الصورة بهذه النقٌضان اتفق

 ٌحبش ما لكن..  ولٌنا لمصر ثروة ده الرٌس..  الرٌس فاهم حدش ما -: عامر قال

,  مستحٌل وهذا..  وطرطورا قوٌا ٌرٌدنً إنه...  إرادة له تكون وال,  ٌعارضه حد

 أنى ٌعرؾ فهو,  ٌندم أتركه,  خبلؾ وقع كلما, طرطورا أكون لن أن ٌعرؾ وهو

 حرسه كونت الذى وأنا,  سبلمته عن مسبول أنى الحقٌقة بل,  ضده أعمل ال

 ..البلد وأمن الربٌس أمن عن مسبوال زلت وما...  الخاص

 . تحبه أنك..  معه خبلفاتك كثرة رؼم أالحظ -: قلت

 ودخل مرٌضا كان ولقد,  متؤلما أراه أن أطٌق وال..  علٌه وأخاؾ أحبه اننى:  قال

 تطاوعنً ولم منه قرٌبا وظللت مفارقته أستطع فلم – الثورة بداٌة فى – المستشفى

 نظام رتبت أن بعد إال سٌارة حادثة فى أمى وفاة خبر بلؽنً عندما تركه على نفسى

 . السابق ألرى المعسكر إلى عدت فقط عندها,  مطمبنا تجعلنً بصورة الحراسة

 !المعسكر؟ إلى -

 أمى وكانت – الحلمٌة معسكر داخل ٌقع بٌتً أن وتعرفٌن – المجندٌن أحد كان -

 .. بناتً من اثنتان ومعها عربة فى

 فؤنقذا للصدمة نفسها وعرضت بناتً احتضنت,  علٌهن قادمة العربة رأت وعندما

 "هللا ٌرحمها"  عظٌمة امرأة كانت.. حٌاتهما
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 !؟ المجند العسكري مع فعلت ماذا: , سؤلته

 حوله من كل كان فقد هناك إلى وصلت عندما تماما مذهوال المسكٌن كان:  قال

 السنة هذه فى عٌنت قد وكنت – العام القابد أم قتل ألنه,  واألهوال بالوٌل ٌتوعدونه

 وأعطٌته طمؤنته,  الحال هذه على رأٌته عندما ولذا – دابما لى تمنت كما عاما قابدا

 نجاة على هللا وحمد هللا قضاء هذا:  له وقلت,  الصدمة من أعصابه لتسترٌح أجازة

 .بناتى

 

 المعارضة

 

 قٌادة مجلس وكان الناصر عبد لجمال المعارض الصدٌق بمثابة الحكٌم عبد كان

 اتخاذ عند وعونا سندا فٌهم ٌجد الحكٌم عبد فكان البداٌة فى معارضٌن ٌضم الثورة

 شدٌدا ضٌقا سبب مما,  الدوام على ٌتناقض ظل المعارضٌن عدد ولكن القرارات

 المشٌر جاء أن 7695 عام أواخر فى وكنا – ٌوم ذات حدث و عامر الحكٌم لعبد

 ٌرٌد كان إن..  سؤلته.  شٌبا ٌقول ال صامتا متجهما وجلس وجهه على باد والحزن

 وال,  ٌحزن أو ٌؽضب عندما" كعادته"  الطعام ٌرفض وكان.  فرفض..  ٌؤكل أن

 تلو الواحدة السجابر إشعال مع والقهوة الشاى سوى الساعات تلك فى ٌتناول

 وجهك أرى ولكنى:"  قلت شا ال: "  فقال به عما سإاله ن بدا أجد لم,  األخرى

 ".لماذا؟:  سؤلته".  به أشعر ما هو هذا بالضبط:"  مواربة ببل قال حزٌنا

 أن ٌرٌد الرجال أشرؾ من واحد..  تصوري:  صورته فى ظاهر والضٌق قال

 طراز من كلها مجموعة بٌن وحٌدا نفسً سؤجد الصورة بهذه.. ؟ أفعل فماذا ٌتركنا

 مش شكلً ٌكون فسوؾ وٌعارض ٌجادل الذى وحدي أنا بقٌت فإذا" موافقون" 

 . ظرٌؾ

 ...؟ الرجل هذا من:  سؤلته
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 لٌس وطنً,  تقى راجل, دوؼرى راجل أنه نعرؾ كلنا..  حسٌن الدٌن كمال:  قال

 . المجلس فى لى سند أنه أشعر وكنت وجرئ صرٌح,  مكاسب أو أطماع له

 مجلس وإن,  الحكم نظام على االعتراض حسٌن الدٌن كمال ؼضب سبب وكان

 وإعطاء المشاكل دراسة وعلٌه, سلطة أعلى لٌكون الناصر عبد شكله الذى الرباسة

 وباتخاذ بالسلطة الناصر عبد جمال انفرد أن بعد,  دوره ٌإدى ٌعد لم,  القرارات

 بالبلد خاصة مشكلة أى تمرٌر وعدم,  األعضاء تجاهل على وإصراره القرارات

 اعتقاالت أثناء,  الناصر عبد إلى خطابا حسٌن الدٌن كمال أرسل وقد,  علٌهم

 :نصه هذا بهم الخاصة والمحاكمات المسلمٌن اإلخوان

 

 === الناصر عبد جمال إلى حسٌن الدٌن كمال خطاب نص=== 

 

 الجمهورٌة ربٌس...  الناصر عبد جمال/ الربٌس السٌد إلى

 إذا فى   خٌر ال وبعد...  وبركاته هللا ورحمة علٌكم السبلم.. ) حسٌن الدٌن كمال من

 (مخرجا له ٌجعل هللا ٌتق ومن)  هللا اتق..  لك أقل لم

 ..هللا اتق...  لك أقلها لم إذا فى   خٌر ال

 ". رشدا أمره من له ٌجعل هللا ٌتق ومن" 

 الكاذبٌن تطع وال هللا اتق النبى أٌها ٌا"  الكرٌم لنبٌه وتعالى سبحانه قالها:  هللا اتق

 هللا اتق له قٌل وإذا" -: وتعالى سبحانه فٌهم قال ممن تكن وال:  هللا اتق"والمنافقٌن

 ".جهنم فحسبه باإلثم العزة أخذته

..  والمإمنٌن أصحابه الرسول بها وأمر..  والمإمنٌن الرسول هللا بها أمر:  هللا اتق

 والوالة واألبمة للخلفاء المسلمون وقالها وللمسلمٌن لوالتهم واألبمة الخلفاء وقالها

 .بعضا وبعضهم
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 -: بقوله هللا أعزها التى األمة تلك قالتها

 وتإمنون المنكر عن وتنهون بالمعروؾ تؤمرون للناس أخرجت أمة خٌر كنتم" 

 "...باهلل

 الهدى اتبع من على وسبلم..  العظٌم هللا صدق

 (73/71/7695)  توقٌع)  حسٌن الدٌن كمال

 

 الناصر عبد جمال إلى لٌعطٌه المشٌر إلى الخطاب هذا حسٌن الدٌن كمال وأعطى

 قاببل تهدبته المشٌر وحاول حسٌن الدٌن كمال خطاب قرأ عندما الناصر عبد ثار وقد

.  نخسره أن الخطؤ ومن نقى عنصر فهو –" نسمعه وأن ٌتكلم أن علٌنا حقه من:" 

... إٌه ٌعنى هللا اتق:" قاببل ٌصرخ ألعصابه فاقدا ثابرا كان الناصر عبد ولكن

 ...إٌه؟ وشرٌعة عاٌزه اللى اٌه دٌن... ؟ بالطبنجة نفسى اضرب

 حراسة ووضع,  إقامته وتحدٌد,  حسٌن الدٌن كمال باعتقال أمرا جمال وأصدر

 . علٌه مسلحة

ا حسٌن الدٌن كمال ٌجد ولم  تحدٌد بعد عامر الحكٌم عبد إلى خطاب إرسال من بد 

 -: ٌقول إلٌه أرسل إقامته

 

 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 .. وبركاته هللا ورحمة علٌكم السبلم..  الحكٌم عبد ٌا

 أقولها أن من بدا أجد لم الحكٌم عبد ٌا"...  بعدها تنزعج لن وأخٌرة صرٌحة كلمة

 لم نوٌت حٌن فإنى.. لك الكتابة فى كثٌرا ترددت قد كنت وإن حدث ما كل بعد لك

 .. صرٌحا أكون أن فى أتردد
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 فٌه أري أصبحت الذي بلدي فى لى حٌاة ال أن أعتقد الحكٌم عبد ٌا أصبحت الٌوم

 . فٌه أهلى وما فٌه أنا ما هو" هللا اتق"  كلمة جزاء

 لخبلصه قمنا الذى الشعب هذا فى هللا تتقوا أن قصدت,  هللا اتقوا:  لكم قلت عندما

 . حرٌته واسترداد

 والمتزلفٌن المنافقٌن أفواه إال..  األفواه جمٌع ألجمتم أن بعد هللا اتقوا لكم قلت

 . والزمارٌن والطبالٌن

 اآلن أصبحت ذلك أرضى أكن لم وأنا,  الشعب هذا استنعجتم ألنكم هللا اتقوا لكم قلت

 االختناق درجة معرفة لك تٌسر أن وأرجو..  الخانق الجو هذا فى الحٌاة أطٌق ال

 لدٌكم بقٌت قد كانت فإذا أعظم تكون فالمصٌبة ذلك لك ٌتٌسر لم وإذا..  الجو هذا فى

 ٌرٌد ومن أنا أخرج أن سوى أطلب ال فإنً األٌام من ٌوما بٌننا كانت أخوة من بقٌة

 بجوار ألبقى,  السعودٌة إلى إجراءاتكم من وافر نصٌب أٌضا نالها التى أسرتً من

 .. هلل ودٌنً لنفسً روحً مستخلصا حٌاتً من بقى ما أقضى حٌث هللا رسول

 كلمة على جزابً كان أن بعد الوطن لهذا المستقبل صورة أرى أن ٌمكننً فالٌوم

 روحً تعتقلوا ان ٌمكنكم لن أنه الحكٌم عبد ٌا تعلم وأنت" فٌه أنا ما" هللا اتق"  الحق

 ..جسمً اعتقلتم وإن

 حق إال   نحوى به قمتم فٌما شرعً حق أى تملكون ال أنكم الحكٌم عبد ٌا تعلم وأنت

 ... حق لها ٌكون أن جاز وإذا..  والطؽٌان الدكتاتورٌة

 فهموا قد ٌكونوا لم إذا وهم..  جاههم بشرع تتقٌدوا لم أنكم الحكٌم عبد ٌا تعلم وأنت

 .اآلن جٌدا معناه سٌعرفون فإنهم 7699 لسنة 6 رقم القانون معنى

..  مصٌره إنسان كل فٌها ٌعلم ال إرهاب ثورة إلى الحرٌة ثورة تتحول أن آسؾ أنا

 هناك أن للناس أو لى   قٌل فإذا..  ووطنه ضمٌره بها ٌرضى حرة كلمة قال لو

 أولٌاءه الشٌطان به ٌضل الذى الهوى وحكم التضلٌل هو فهذا للحرٌة آخر مفهوما

 عبادة من الناس لٌخلص جاء الذى...  اإلسبلم وشرع هللا وشرع هللا قانون لٌنسوا
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 أما...  هللا أمام وحواء آدم أبناء فٌها ٌتساوى حرٌة... العباد رب عبادة إلى العباد

 .والدوران واللؾ التؤوٌل ٌقبل ال الذى األلهى الحكم أما الشرع

 عبر التى الحرٌة هى فالحرٌة والشعارات التفاسٌر كانت مهما...  الحكٌم عبد ٌا

( أحرارا أمهاتهم ولدتهم وقد الناس استعبدتم متى)  قال حٌن الخطاب بن عمر عنها

 لم إذا فٌنا خٌر وال ٌقولوها لم إذا فٌهم خٌر ال)  قال"  هللا اتق"  له قٌل وحٌن

 (.نسمعها

 اآلن إلٌك أكتب حٌن وأنا هللا إال أخاؾ ولن أستعطؾ لن أننً الحكٌم عبد ٌا وأنت

 حق كلمة فٌها تقال إن ٌبست التى األرض هذه عن الرحٌل ؼٌر شٌبا أطلب ال فإنً

 اتكل هللا هو ولًٌ فإن ذلك على أبٌتم وإن...  عدل مٌزان فٌها ٌقام أن عن فضبل

 "...راجعون إلٌه وإنا هلل وإنا"  وأنٌب علٌه

 فإن صبر فى تحملتها قد كنت إن أصابتنً التى هذه إجراءاتكم إن,  الحكٌم عبد ٌا

 هنا وبقابً..  رتقه ٌصعب صدع بها أمر من تجاه مشاعري أصاب الذى الصدع

 وقلت 7695 سنة مارس فى جبتنً حٌنما الحكٌم عبد ٌا تعلم وأنت ولكم لى مشقة

 ٌا إٌه اعتقال)  نفسك من قلت..  آخر شا أى أو القتل أو لبلعتقال مستعد إننً لك

 لم ولكنى هذا فى فكرت أنا, بالرصاص أضربه ٌعتقلنً بٌجى اللى أنا وهللا...  شٌخ

,  رجل لسان وعلى كرجل هبلل ٌحدثنً وجاء إٌمانً مع ٌتنافى هذا ألن استسؽه

,  حٌنبذ منزلً فى وجودهم تصادؾ الذٌن وضٌوفً أهلً النتٌجة كانت ذلك ومع

 مكان أو سبب الشعب أفراد من أحد ٌعلم ال كما اآلن حتى مصٌرهم أعرؾ ال وأنا

 ٌخطر بؤن ٌكتفى سبب ألى...  أحدهم مات وإذا,  منهم ٌعتقل شخص أى مصٌر أو

..  كذا رقم حجرة...  كذا رقم وتحت,كذا مكان فى اندفن أنه أو هرب قد بؤنه أهله

 ... مدفونا رقما فؤصبح حٌا إنسان كان

 المواطنٌن تجاه ارتكبت التى الجرابم مثل جرٌمة نحوى به قمتم ما إن الحكٌم عبد ٌا

 ... الشكل فى تؽٌٌر مع طبعا.. 
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...  جرى ماذا منه منكم واحد ٌواجهنً أن تقتضى الحكٌم عبد ٌا الرجولة وكانت

 لؤلسؾ ولكن"  هللا اتقوا أن"  حق كلمة من األرض على السماء انطبقت لماذا

 ٌكبل وال حرا عقبل ٌقنع ال سبلحا واستخدمتم,  المواجهة هذه فؤبٌتم شجاعتكم خانتكم

 لم وإذا,  وأسفا مرارة النفس ٌورث ولكن,  وتقوى إٌمانا ٌبد وال حٌا ضمٌرا

 ما ألعرؾ األقل على,  شرعٌة عادلة بمحكمة أواجه ال فلماذا منكم أحد ٌواجهنً

 ٌعتقل أن...  الحرٌة زمن فى..  طبٌعٌا أمرا أصبح قد دام ما لى   الموجهة التهمة هى

 . تهمة لهم توجه أو دون حرٌاتهم وتصادر الناس

 أنى طبعا حدث ما تبرر تهم بؤى أحد ٌواجهنً أن وأتحدى,  اتهام أى أتحدى أنا

 لمثل مثلى مع اللجوء علٌكم أنكر زلت ما ألنى التلفٌق عملٌات حسابً من أخرج

 . ذلك

:  فقلت... ؟ الحرٌة ضمانات هى ما:  الماضً مارس فى لك أقل ألم,  الحكٌم عبد ٌا

 تؤتٌنً األٌام وهذه...  ذلك فى أثق ال أنى لك وقلت"  الحرٌة ضمانات نحن" 

 ..جاٌز شا كل!.. ؟ الضمانات وأنتم ضمانات للحرٌة بؤن بالبرهان

 ٌا فهل..  معه للعمل فابدة فبل وفردٌته تؤلهه عن ٌتنازل لم إذا إنه ٌومبذ لك أقل ألم

 التنازل؟ هذا دلٌل هو"  هللا اتق"  كلمة لمواجهة جرى الذى هذا ترى

 أن أتمنى ذلك ومع,  الحال لهذه أرثى أنى:  الحكٌم عبد ٌا أقولها صرٌحة كلمة

 الهوى ٌؽلبك وال نفسك راجع...  الحكٌم عبد ٌا اآلخر أنت تؽضب ال...  هللا ٌهدٌكم

,  الثورة هذه من سنٌن مدى وعلى ٌولٌو 31 الثورة قبل ضمٌرك راجع,  والؽرض

 . لئلنسان هللا منح ما أقدس...  الحرٌة طرٌق..  الطرٌق بكم ٌنتهً أٌن انظر ثم

 أصبحتم لقد...  نحوكم ٌحسونه وما,  فٌكم الناس رأى الحكٌم عبد ٌا تعلم أن ٌجب

 التحرٌرٌة ٌولٌو 31 لثورة مر وحصاد للرثاء تدعو تدعو نتٌجة...  جبلدٌن لؤلسؾ

 آمالها وقٌادتها الثورة فى وضعت ما بعد..  المستذلة المبلٌٌن تتجرعه الكبرى

! ؟ اآلن األمانة أٌن ولكن... الحرٌة على..  الكثٌر على واستؤمنتها,  الكثٌر وأعطتها

 تحكموا أن الناس بٌن حكمتم وإذا...  أهلها إلى األمانات تؤدوا أن ٌؤمركم وهللا... 
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 ال لٌل وكؤنه األٌام هذه ونعٌش...  الحرٌة ووسدت..  األمانة بددت لقد...  بالعدل

 .فجر له ٌبدو

:"  وأقول باألسى أشعر حقٌقة ولكنى,  جرى لما مبتهج أنى تتصور ال الحكٌم عبد ٌا

 بتؤنٌب وأحس بالذنب وأشعر".  الثورة على خسارة ٌا..  الرجال على حسرة ٌا

...  وإنسانٌته وكرامته حرٌته الشعب هذا ٌسلب أن من الطؽٌان مكنت ألنى الضمٌر

 جمٌعا فالناس تقال التى واإلدعاءات تتردد التى الزابفة الشعارات كانت ومهما

 . حقٌقتها ٌعرفون

 وبركاته هللا ورحمة علٌكم والسبلم

 

 حسٌن الدٌن كمال

35/71 /7695 

 

 لى قال قرأته أن وبعد...  الخطاب هذا اقربً لى   ٌقول حابرا عامر المشٌر وجاءنً

,  رأٌه عن ألثنٌه طوال ساعات معه وجلست مرارا زرته لقد... ؟ أفعل ماذا -:

,  أمس جمال مع وكنت..  ٌسمعنً أن ٌرٌد ال,  نظره لوجهة متعصبا وجدته ولكنى

 لعامر قاببل...  بشدة ٌثور جمال وجد أنه عامر لى وقال,  لٌقرأه الخطاب وأعطٌته

 اإلخوان نترك أن ٌرٌد هل:  قاببل أكثر بشدة ناصر صاح ثم... ؟ كمال ٌرٌد ماذا -:

 نقى إنسان كمال -: عامر له وقال..  الشوارع فً مذبحة وٌعملون ٌقتلون المسلمٌن

 ... إلٌه حاجة فى ونحن

 الخطاب هذا له فؤرسل حسٌن الدٌن كمال مع جدٌدة محاوالت بذل على عامر وأصر

 . أمامه كمال ٌخاطب وكؤنه منفعبل وكان
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 " حسٌن الدٌن كمال إلى عامر الحكٌم عبد خطاب نص" 

 

 .. كمال عزٌزي

 . وبركاته هللا ورحمة علٌك السبلم بعد

 الصحٌح الفهم إلى الطرٌق هً الصراحة ألن..  الصراحة تزعجنً أال تعودت لقد

 ذلك فى أخشى وال أعتقد ما أقول أن تعودت وقد,  القول أصارحك أٌضا ودعنً.. 

 .. وضمٌري هللا إال

 نظري فى نسفت فقد,  عنٌفة صدمة بمثابة كانت منك تلقٌتها التى الرسالة طبٌعة أن

 اإلطبلق على ٌبررها ما هناك ٌكن لم رأًٌ وفى,  تجمعنا التى والروابط القٌم جمٌع

 عبد إلى هللا رسول كمال من..."  وصادقا,  مخلصا ذلك عن وسؤعبر,  مرسلة فهً

 تكون ان أنتظر وكنت,  اآلخر والٌوم باهلل نإمن فنحن"... شروان أنو كسرى الحكٌم

 كان والتى تدبر التى اإلجرامٌة المإامرات وهذه..  الوقت هذا مثل فى رسالتك

 سنٌن الخلؾ إلى بها والرجوع برٌبة نفوس على والقضاء التحطٌم منها الؽرض

 وما,  الوفاء إال فٌك عهدت وما,  ذلك تستنكر أن األقل على أنتظر كنت..  طوٌلة

 هللا إال ٌعلم وال,  أعلم ال التى الؽرٌبة الطرٌقة بهذه األمور ترى أن منك عهدت

,  بهدوء شا كل وتؤمل,  كمال ٌا نفسك إلى ارجع...  ذلك إلى األمر بك وصل كٌؾ

 وبعٌدا,  المإثرات عن بعٌدا األمور فى فكر..  والنزعات الؽضب من خالٌة وبنفس

 ٌبؽون ال والذٌن,  هو لهم الذٌن...  وافتراءاتهم,  وهمساتهم,  المؽرضٌن كبلم عن

 أهدافهم لهم ٌحقق الذى األمل شخصك فى وجدوا وقد..  ورابك من ذاتٌة مصلحة إال

 . الباطل سوى ٌرٌدون ال وهم, الحق باسم الكبلم ٌدعون فهم

 ٌمكن ال مإامرة,  المتعصبون المسلمون اإلخوان دبرها التى األخٌرة المإامرة إن

 تسٌل ودماء..  اإلسبلم باسم قتل جرابم بل..  بؤكمله شعب ضد جرٌمة بؤنها وصفها

 ٌرٌدون الذٌن هإالء بها ٌطالب التى الحرٌة هذه هل...  اإلسبلم باسم ٌعم وخراب

 أى ٌقره وال,  دٌن ٌقره ال هذا وهللا. والخراب بالقتل الناس على أنفسهم فرض
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 مما أكثر فٌها والمإامرة, خطوة خطوة التحقٌق تابعت أننى,...  إنسانٌة عنده شخص

 نبٌا نفسه من ٌصنع أن...  كتبه توزع كنت الذى قطب سٌد أٌرٌد اآلن حتى نشر

 ٌنهى األرض على هللا ظل أهو.. ؟؟ البشر وٌدمر الناس بقتل ٌؤمر...  الوحً علٌه

 األلم كل األلم نفسك فى العمل هذا ٌحدث لم كٌؾ أعلم ال... العباد من ٌشاء من حٌاة

 فكرت هل..  لك ذكرته أن سبق الذى بالمعنى لى خطابك بإرسال اكتفٌت وكٌؾ.... 

 وفاة,  المستشفٌات توقؾ...؟. فقط الكهرباء محطات نسؾ على سٌترتب كان ماذا

 آالؾ فٌها ٌعمل مصانع ببل..  ضوء ببل القاهرة,  وأطفاال ونساء رجاال المرضى

 الماء حتى ٌجدون ال بل..  ٌومهم قوت تجد ال الناس..  عاطلٌن أصبحوا..  العمال

 تعوض لن بؤرواح تفتك أوببة..  والمنازل الشوارع فى تطفح مجارى,  لٌشربوه

 !!.. طبعا

 ممن حكم.. ؟ هذا من حكم... ؟ هذا ٌحدث من بؤمر....  ؟ هذا ٌحدث ماذا باسم

 بل لتقدمه, ولحٌاته ولحرٌته لشعب اؼتٌال أنه.  األرض فى هللا خلفاء أنفسهم جعلوا

 مواد منها تتفجر منطقة فى وأوالدك شعورك ٌكون وماذا..  الٌومً لمعاشه أٌضا

 دون كمال ٌا قٌبل فكر... أخ؟ كل...  أم كل..  أب كل شعور ٌكون ماذا... ؟ النسؾ

 صوره بكل الؽابة حكم..  معانٌه بكل الطؽٌان حكم هو هذا ألن ؼضب ودون تحٌز

وع معنى من الكلمة هذه تحمله ما لك اإلرهاب هو هذا..   .مر 

 علٌك ٌجب كان أنه تعنى أم.. ؟ العمل لهذا تؤٌٌدك تعنى والوفاء اإلخوة هل

 !استنكاره؟

 وإن,  قوتك بكل هذا تحارب أال على تقرك و واإلنسانٌة اإلسبلمٌة المبادئ هل

 .ذلك على معناه ٌدل الذى األول خطابك فى تإٌده

 ولكن,  كتاب أجل فلكل األمور أبسط رأًٌ فى وهذا قتلنا على توافق أنك ذلك أمعنى

 ؟ شعب اؼتٌال على بالموافقة نفسك تقنع وكٌؾ,  ضمٌرك ٌطاوعك كٌؾ
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,  فٌنا بثقتك تخطا لم إنك أقول بدوري وأنا..  فٌنا الثقة عن كبلمك فى تعرضت

 أي تجعل وال,  مظهر أو مإثر كل عن بعٌدا تفكر أن وأرجوه منك أرٌده ما وكل

 .الموضوعات هذه جدٌة على ٌإثر بسٌط تصرؾ أو شخصً تصرؾ

 علٌه وسنحافظ و شعبنا مصالح على المحافظة على سنعمل جانبً من وأنا,  إننا

 خطابك فى حقا ذكرت وكما,  ممكنة وسٌلة بكل,  الطابع هذا من محاوالت أٌة ضد

 والتى..  أنت تتصورها التى الحقٌقة لٌست ولكن,  الحقٌقة ٌعرفون الناس أن األخٌر

 . المناقشة ٌقبل ال كبلمهم وإن ثقة تعتبرهم الذٌن الناس بعض لك ٌصورها طبعا

 بلد هى هل.. ؟ الحرٌات بلد هى هل... ؟ السعودٌة إلى تخرج أن ترٌد أنك وتقول

 علٌه هللا صلى النبى أن.  التفكٌر هذا وهللا عجٌب..  كمال ٌا هذا ما... ؟ اإلسبلم

 ٌعطٌك لن قبره بجانب جلوسك وإن..  البشر ٌموت كما ومات... بشرا كان وسلم

 وستري ملٌا االعتبارات كل من كمال ٌا نفسك جرد كمال ٌا نفسك تخدع ال, شٌبا

 ..جدال تقبل وال لك سطرتها التً للحقابق بالنسبة خصوصا العٌن هذه بؽٌر األمور

 موضوعا لٌس وهذا!! ... مثله ٌصدر أن وٌزعجك..  القانون عن كلمنً ذلك بعد ثم

 كانت ما ولكنها..  أخطاءها تصحح فإنها كمال ٌا الثورة أخطؤت ومهما,  جوهرٌا

 األحداث جمٌع وفى أفكارنا وشاركتنا,  ذلك تعلم وأنت,  منتقمة كانت وما قاسٌة

 . نتصرؾ وكٌؾ تفكر كٌؾ جٌدا وتعلم..  53 ٌولٌو 31 منذ بشعبنا مرت التى

 كانت ومهما,  شكله كان مهما التعصب هو,  وٌقتلها,  الحرٌة على ٌقضً الذي إن

 إن...  ؼٌره أو إصبلح تحت أو,  اإلسبلم تحت كان إن, فٌها ٌختفً التى الشعارات

 لتضع الفبة هذه تخرج حتى ذلك ٌكفى أال..  والرجعٌة االستعمار علٌها ٌتآمر ببلدنا

 إال ٌعلم ال طوٌلة سنٌن إلى ربما أخرى مرة قبضته فى وتجعلنا,  رجمته تحت الببلد

 . عددها هللا

 أقول أنا اإلسبلم أعلنها التى.. الحرٌة؟ هى هذه وهل...  ؟ الحرٌة مفهوم هذا هل

 . بؤكملها واإلنسانٌة البشرٌة للقٌم هدم بل,  بعٌنه الكفر هو هذا كبل وألؾ كبل
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 من نزعت التى الكاسرة الحٌوانات هذه مقل الشعب هذا ٌحكم أن كمال ٌا توافق هل

..  شا لكل وسٌلة والتهدٌد القتل فى إال ٌرى ال أعمً تعصب,  الرحمة قلوبها

 من برئ هللا إن..  ؟ الحكم هو هذا وهل.  قطب سٌد األرض على هللا ظل من وبؤمر

 ألٌس!!..  وأعظم أكثر علٌك عتابً إن..  ؟ إذن عاتب أنت لماذا. والسفاكٌن القتلة

!!  بعضها أو كلها الحكمة من أوتٌت أنى داعً وال نبٌا ولست بشر وأنا حقً من

 وهذا,  الجدٌد تفكٌرك أسلوب هو هذا أن أجد حٌن بصدمة أصاب أن حقً من ألٌس

 وال أحدا أخاؾ ال تعرؾ كما كمال ٌا أننً..  حقا تراه ما وهذا,  ضمٌرك ٌقره ما

 ضعؾ مع الحقابق بهذه لجابهتك لفرنسا سفري لوال..  وضمٌري هللا إال شٌبا أخشى

 عنك الناس نمنع لم أننا..  الملموسة بالحقابق وتقتنع..  أقوله لما ستستمع أنك أملى

 ... علٌك خوفا إال

 وتطرح..  اآلراء فى وتفكر.  نفسك إلى تصؽً أن أرجو لكن الرأي فى نختلؾ قد

 البحر عرض فى تلقٌها أو بها تؤخذ أن فى حر أنت وطبعا, جانبا الصؽٌرة المسابل

 البما إلى كتبت كما,  وصدق بؤمانة,  ناصحا إلٌك أكتب أن فً الحق لى ولكن,

 وتنفٌذٌة سٌاسٌة,  ٌدك فى السلطات وجمٌع الحكم فى كنت حٌن تذكر هل,  وناصحا

 هذه طوال ٌحدث ولم,  أٌضا حقٌقة وهذه,  التصرؾ حر وكنت,  حقٌقة وهذه, 

 أضد وكنت لها متحمسا كنت بل علٌها تثور التى المبادئ على اختلفت إن الفترة

 شخصٌا أنت أٌدتها التً واآلراء 7697 سنة اإلشتراكٌة قوانٌن تذكر وربما,  تطرفا

 أشد للقوانٌن ومتحمسا كبٌر حد إلى متطرفا كمال ٌا وكنت باإلسكندرٌة االجتماع فى

 !! أٌضا حقٌقة هذه التحمس

 وفجؤة,  أٌضا المتطرؾ المفاجا التحول هذا تتحول حتى ذلك كل بعد إذن تؽٌر ماذا

.  مطلقا أهضمه لم الذي تعبٌرك حد على..  مؽتالة الحرٌات وتصبح خطؤ شا كل

 الذي ما...  ؟ الكبٌرة السرعة بهذه أفكارك ؼٌر الذي ما..  ذلك كل حدث وفجؤة

 ..؟ فجؤة أفكارك تنقلب حتى,  الدرجة بهذه توازنك أفقدك
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 ما وهللا وصدقنً والبراهٌن الحجج وتطارحت, أفكارك فى مرة من أكثر تناقشت لقد

 لدٌك وجدت بل... منطقٌا شٌبا – فجؤة ظهرت أنها أصر التً – أرابك فى وجدت

 تطبٌق أن..  فٌه أنت ما على تصمم بل,  ٌناقش أن ٌرفض وعقلك,  ؼرٌبا إصرارا

 من فجل   آلخر حٌن من خطواتنا فى النظر إعادة إلى جمٌعا منا ٌحتاج حكم نظام أي

 بك ٌصل أن أظن وال..  الخطؤ من معصوما نفسك تعتبر أال وأظن..  ٌخطا ال

 رأٌك فرض ترٌد فؤنت.  ذلك ؼٌر على تدل الشواهد كل ولكن.. الحد هذا إلى األمر

 أعنؾ فى الدكتاتورٌة هً وهذه.. الصحٌح هو نظرك فى فقط أنت ورأٌك, 

 ٌرى منا كل..  قاسمة ضربة وضربها الحرٌات قتل هو وهذا..  ٌاكمال مظاهرها

,  نفسك تجابه إن تحاول ال لماذا و نفسه عٌوب فى فكر لو وحبذا ؼٌره عٌوب

 أقصى إلى فٌها وتبالػ... ؟ اآلخرٌن عٌوب عن تبحث كما.. ؟ عٌوبك وتعرؾ

 !! الحدود

 وال الصواب إلى أقرب األمور على حكمك ٌكون لنفسك بالنسبة فعلت أو حاولت إن

 على تإثر النفسٌة حالتك تجعل ال الفظٌع االختبلط هذا ذهنك فى األمور تختلط

 طلبا ٌعملون أنفسهم قرارة فى وهم..  قدسٌة له حولك من الكبلم تجعل وال تفكٌرك

 حٌة أمثلة,  واقعٌة كثٌرة أمثلة ذلك على وعندي,  والشهرة للسطوة وطلبا للنفوذ

 نفسك مع شا كل وحلت.  جٌدا فكرت إذا..  الؽٌر كبلم أو استنتاج على مبنٌة ؼٌر

 وأخلص أقرب أنهم تظن ممن حتى ناصح خٌر كنت أنى ستجد ووضوح بصراحة

 .إلٌك الناس

 ؟ والخراب الدمار ظل فى الحرٌة تولد إن تتصور كٌؾ وأقول أخرى مرة وأعود

 هذه هل شاءوا ما ٌفعلون منه مفوضٌن,  هللا باسم وٌؤمروا ٌتكلموا أن لفبة ٌكون وإن

 الدٌمقراطٌة؟ طرٌق هو هذا هل ؟ الحرٌة هى

 هللا اتق" .." مصر شعب فى هللا اتق" .." نفسك فى هللا اتق"  كمال ٌا بدوري أقول

 حاولت فقد" معك الناس تظلم وال.  نفسك تظلم وال.. وأرزاقهم الناس حٌاة فى

 وأقول..  دفعا ذلك إلى دفعتنً ولكنك..  مرة كانت وإن الحقٌقة لك شرح إن جهدي

 عن بعٌدا حقٌقتها على األمور ترى ولعلك األمانة أدٌت أنى الضمٌر مرتاح وأنا
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 عظٌما نقدا كان ذلك حدث وإن,  الزمن من فترة تؤثٌرها تحت وقعا التى المإثرات

 . الجمٌع على هللا من وبركة نعمة وكان,  نفسك مع

 إال أحدا تسمع أن ترٌد ال – أذنٌك سددت قد تكون أن من خوفا أكتب أن ترددت وقد

 جهدى قدر علٌك أرد أن قررت ولكنى..  تحب ما وعلى,  هواك على حدثك إذا

 أقتنع وما,  مرارا معك ناقشناها وقد صعبة لٌست أثرتها التى الموضوعات ومناقشة

  وبركاته هللا ورحمة علٌك والسبلم.  كمال ٌا تقول بما ؼرض لهم لٌس الذٌن من أحد

 

 عامر الحكٌم عبد

9/77 /7695 

 

 :مبلحظة

 أفكارا متبنٌا الحكم على انقلب حسٌن كمال ٌقول أن علٌك التارٌخ حكم أخشى أنى

 . ٌمارسها كان التى والسلطات التنفٌذٌة السلطة عن ابتعد ألنه,  جدٌدة

 وسط عقلك التهمت تكون قد التً,  الصور من اآلخر الجانب لتعرؾ إلٌك كتبت

 طوٌل والحدٌث..  صدق وعن أعتقد ما لك أكتب وأنى والمتحدثٌن المتكلمٌن خضم

 وٌرتق,  وٌهدى تفرق ما ٌجمع هللا لعل ولكن...  القلٌلة الصفحات هذه له تتسع وال

 . قدٌر شا كل على وإنه,  الصدع

 

 عامر الحكٌم عبد

9/77/7695 
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 ظل أن الحكم فى معهم حسٌن الدٌن كمال بوجود تمسكه شدة من أنه عامر لى وقال

 منه واالستفادة كمال إلقناع إضافته له ٌعن ما إلٌه ٌضٌؾ حتى ٌومٌن الخطاب معه

 أفضل معقول مش هو ما"  -" بمرارة ٌعقب المشٌر وكان,  وجرئ نقى كعنصر

 وشجاع نظٌؾ لرجل محتاج أنا,  وحدي الوقت طوال لجمال مناهض رأى أقول

 طول على موافقون فاآلخرون الببلد تهم التى المناقشات فى توازن ٌحدث حتى

 طوٌبل لكمال عامر خطاب كان ولهذا..  ٌعارضه من مصٌر ٌعرفون ألنهم..  الخط

 الخبلؾ إزالة على حرٌصا أٌضا وكان,  كاملة إلٌه نظره وجهة إٌصال ٌضمن حتى

 أعارض أن استطٌع وال صعبة مهمتً سٌجعل ذلك ألن عامر وٌقول ناصر مع

 "!!..وحدي

 

 هوى إذا والنجم

 

 لم,  بٌنهما الدابم فالخبلؾ,  الناصر عبد لجمال كراهٌة لى ٌنوى المشٌر قلب ٌكن لم

 .الربٌس تجاه حقدا أو بؽضا قلبه فى ٌبذر

 والؽضب الضٌق حاالت أشد فى وهو حتى, عامر حدٌث من استشعره ذلكما كان

"  حٌاته عن مسبول أنا"  عبارة وكانت,  حٌاته على وحرصه علٌه خوفه ٌإكد كان

 حدٌثه طرٌقة فى"  الزمة"  أصبحت حتى كثٌرا المشٌر ٌرددها التى العبارات من

 . جمال عن

 من للحماٌة تعد فلم,  حراسته نطاق وسع قد المشٌر أن – لى بدا مما – والؽرٌب

 . أٌضا" طالعه"  من ٌحمٌه أن أراد بل فحسب الخٌانة أو االؼتٌال

 بقاع مختلؾ من ٌستدعٌهم عرافون له,  بالتنجٌم ٌإمن كان جمال ألن ذلك

 لوكاندة فى وٌنزلوه" القنابى أحمد سٌدي"  له ٌحضرون كانوا قنا فمن الجمهورٌة

 .الحسٌن بسٌدنا
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 زٌنب بالسٌدة القرآن جمعٌة ربٌس"  سالم محمد المقصود عبد الشٌخ"  القاهرة ومن

 ..هناك مقره فى علٌه ٌتردد الناصر عبد وكان

 الطالع رإٌة فى بهم واستعان جمال ٌتركهم لم, بؤسٌوط المحرق ٌدٌر األساقفة إن بل

 .بالمستقبل والتنبإ

 كان فقد"  روحانٌا عبلجا"  الربٌس ٌعالج سالم محمد المقصود عبد الشٌخ وكان

 .العصبً الهٌاج من بحالة ٌصاب أحٌانا جمال

 وقد,  األودن منصور محمد الشٌخ,  علٌهم ٌتردد جمال كان الذٌن المشاٌخ ومن

 .نجٌب بمحمد لصداقته أٌامه أواخر فى جمال به بطش

 ولما,  بالمشٌر جمال عبلقة على تؤثٌر لها كان لما,  اآلن األشٌاء هذه أذكر وأنى

 .أحٌانا إلى   بها ٌفضى عامر كان,  للمشٌر وقلق هموم من تسببه كانت

 لجمال قالتها التى,  العرافات إحدى نبوءة هنا أورد أن الضروري من ٌكون وقد

 ٌمتلا طموحٌن شابٌن ٌزاال لم بعد وهما,  الثورة قبل ٌوم ذات,  الحكٌم وعبد

 ..واألحبلم باآلمال قلباهما

 معه ٌعلو أحدكما عبل فإذا,  ببعضهما مرتبطان نجمٌكما إن:" العرافة لهما قالت

 كل فى ٌنتشر صٌت لكما وسٌكون..  اآلخر معه هوى أحدكما هوى وإذا..  اآلخر

 أن باتا رفضا رفضت العرافة أن وذكر النبوءة هذه المشٌر لى   روى وقد..  مكان

 !!... ذلك على أجرا منهما تؤخذ

 النبوءة هذه أن اآلن أرى فإنى ذلك ورؼم,  دجالون العرافٌن أن عامر رأى من كان

 فقد,  الرجلٌن هذٌن حٌاة على تماما صدقت قد أراها - هذٌان أم نبوءة كانت سواء

 سوى المشٌر بعد ٌعش لم الناصر عبد فإن,  معا وهوٌا, معا وارتفعا,  معا كافحا

 المرض بسبب وإنما,  وحدها الهزٌمة بسبب ال,  العذاب فى قضاهما أعوام ثبلثة

 فى ماتا أنهما الطرٌؾ ومن,  أٌامه أواخر فى جمال منها عانى التى الشدٌدة واآلالم

 ".سبتمبر"  هو واحد شهر
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 إقناعه ٌحاول فكان.  أٌضا طالعه من الناصر عبد حماٌة ٌرٌد كان المشٌر أن قلت

 والشعوذة الدجل قبٌل من أفعالهم وإن,  كذبا إال لٌس المنجمون ٌقوله ما أن بالحجة

 . عامر كبلم إلى باال ٌلقى ٌكن لم جمال ولكن

 أن مقررا وكان, العرافٌن دجل على دلٌبل لجمال ٌقدم إن مرة ذات عامر أراد وقد

 ٌترك أن عامر فاشترط بالدقى حسٌن السلطان قصر فى منهم بواحد جمال ٌلتقً

 خصوصا وتنظٌفه القصر بتفتٌش أمر كما القصر دخول قبل الدجال تفتٌش لرجاله

 تعاوٌذه لٌقرأ فٌه الدخول الدجال عادة من الذى الحمام

 على جلس حتى ٌدخل كاد وما,  الصالون إلى بإدخاله المشٌر أمر الدجال جاء ولما

.  ورقة فى أسبلة ٌكتب أن المشٌر من فطلب,  براعته إظهار فى وشرع األرض

 .سؤل عما اإلجابة بها فإذا للمشٌر ٌعطٌها ثم علٌها" ٌعزم"  الدجال فكان

 ذلك ٌفعلون كثٌرون وهناك..  الحواه ألعاب من هذا..  ٌكفى ال هذا -: عامر قال

جال فقال "  إلٌك الناس أقرب من" عمل لك معمول"  فؤنت..  اآلن ترى سوؾ:"  الد 

 ".شطارتك ورٌنً طٌب:" قاببل المشٌر ابتسم

 وعامر ناصر فتركه شٌبا ٌفعل أن ٌستطع لم الدجال ولكن ساعتٌن المشٌر وانتظر

 .القهوة لٌشربا أخرى حجرة إلى

 "العمل ظهر لقد:"  الدجال صاح ما وسرعان

 ..فارغ كبلم ببلش" سٌبتك؟ لما ظهر ٌعنى"  المشٌر له فقال

 ".سٌادتك أقابل أن قبل فتشونً ولكنهم:"  الدجال رد

 ".جنبك اللى ٌفتشوا نسٌوا ولكنهم:"  وقال الدجال مع جاء صبى إلى المشٌر نظر

 حوله خلقت فقد,  الناصر عبد حٌاة فى الواقعً جانبها لها كان,  الخزعببلت هذه

 والتسلل,  للهٌمنة وسٌلة بالتنجٌم جمال إٌمان فى وجدوا الذٌن المؽرضٌن من بطانة

 الذى عامر الحكٌم عبد وخاصة,  زمبلبه وبٌن بٌنه ٌحول عازل وإقامة حٌاته إلى

 تؤثٌرا اثنٌن أكثر وكان...  وتشهٌرهم,  ومكرهم و,  ودسهم, خبثهم من كثٌرا عانى
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 من خاصة,  ٌشكو المشٌر وكان...  فوزي ومحمد شرؾ سامً هما جمال على

 الناصر عبد طباع عن بالمعلومات العرافٌن ٌمد كان فقد,  الشكوى مر   شرؾ سامً

 الزعامة لمحاوالته بالنسبة وآماله,  وٌكره جمال ٌحب بما وتعرٌفهم,  وعاداته

 !!.. الناصر عبد جمال حضرة فى الشعوذة إجادة من ذلك فٌمكنهم,  العربٌة

 ٌؤتى سوؾ أنه, كبٌرة معركة تدخل سوؾ أنك:"  مثبل لجمال ٌقولون العرافون كان

 وسوؾ العربٌة الببلد فى تقوم سوق"  أو"  قبل من قابد ٌحققه لم الذي الكبٌر النصر

 ". العربٌة الببلد أكثر ٌحكم زعٌما ستكون" أو" زعامتك ازدٌاد أسباب من تكون

 جاء شرؾ سامً أن وحدث. لذلك وٌفرح النبوءات هذه سماع ٌحب جمال وكان

 العراؾ هذا من جمال سمع وقد الجنٌهات آالؾ ذلك وكلفه,  لبنان من العرافٌن بؤحد

 شعوذات من البد وكان,  العادة هى وكما,  ذكرته الذي الكبلم هذا ٌشبه كبلما

 . ٌقول ما بصحة جمال تقنع ؼرٌبة وأفعال

 ثم علٌها ٌعزم ظل و بها جاءوا فلما المصاحؾ بعض إحضار طلب أنه, ذلك مثال

 ". شعرة مصحؾ كل فى فستجدون..  افتحوها:"  قال

 شرؾ سامً أفلح, الماكرة األسالٌب بهذه شعرة مصحؾ كل فى بالفعل وجدوا وقد

 والحذر الشك بذور وبذر,  الناصر عبد جمال على السٌطرة من ومعاونوه وأجهزته

,  الوطن مصالح على حرصا وأكثرها إخبلصا الناس أكثر عامر الحكٌم عبد من

 .الناصر بعبد الحكٌم عبد عبلقة فى المنؽصات من التنجٌم عالم كان ولذا

 

 والتآمر والتجسس التنجٌم

 

 دافعا التجسس إلى المٌل وهل ؟ التجسس إلى المٌل من نابعا التنجٌم حب أٌكون

 الذى نفسه هو المنجمٌن فرقة كون الذى شرؾ سامً فإن..  ربما... ؟ والؽدر للتآمر

" نسٌبه"  رأسه على ووضع"  والجٌش,  الحربٌة الكلٌة داخل السري التنظٌم"  كون



www.egyzaman.com 
 

 أن أحد أي ٌجرإ ٌكن فلم – الناصر عبد جمال بؤمر تم أنه وصحٌح فوزي محمد

 بٌن ووقٌعة دس بعد جاء األمر هذا أن إال – الشخصٌة جمال بموافقة إال شٌبا ٌفعل

 ضد موجها كان أساسا التنظٌم هذا إن بل.  الناصر عبد وجمال عامر الحكٌم عبد

,  النٌة هذه وٌإكد.  الجٌش داخل من وضربه قوته ألضعاؾ,  عامر الحكٌم عبد

 تبعه من ونشرها شرؾ سامً هو التسمٌة صاحب" الحكٌم عبد جٌش"  باسم تسمٌته

 وشعراوي,  فوزي محمد أٌضا وساعده المصرى القطر تؽطى التى األجهزة من

 سمى وما,  الثورة تارٌخ فى كونت المجموعة هذه,  فرٌد المجٌد وعبد جمعة

 . القوى بمراكز

 أن الواضح ومن,  مصر على الهٌمنة فى الروس أطماع مع أطماعهم تضافرت وقد

 عامر الحكٌم عبد وألن..  النحو هذا على تكوٌنهم بحكم هدامة تكون أن البد أهدافهم

 لما الناصر عبد مع مختلفا وكان,  إٌمانً منطلق من السوفٌتً للنفوذ معارضا كان

 الخبلؾ تبٌن التى بالمواقؾ حافل الثورة وتارٌخ الدٌمقراطٌة إلى مٌل من طبعه فى

" الناصر عبد"  عند الدٌكتاتورٌة روح, "  الحكٌم عبد عند الدٌمقراطٌة روح بٌن

 هدفا" وجٌشه"  هو ٌصبح أن طبٌعٌا كان فقد,  الحكٌم عبد موقؾ هو هذا وألن

 هو نظرهم فى ٌحارب الذى الجٌش كان 7691 سنة حرب جاءت عندما لذا للتآمر

 تآمرهم فى وصلوا قد كانوا أنهم والواقع" مصر جٌش"  ولٌس, الحكٌم عبد جٌش

 إعطاء وال الجٌش داخل بتدخلهم ٌسمح وال الروس ٌكره الحكٌم فعبد,  بعٌد مدى إلى

 فى العراقٌل وضعوا وقد ٌقود أن ٌنبؽً ال فهو إذن لهم وقواعد وتسهٌبلت امتٌازات

 91 حرب فى وقابده للجٌش المإسفة النهاٌة إلى أدى مما عامر الحكٌم عبد طرٌق

 !!... عامر مصرع عن الحدٌث عند بعد فٌما ذكره سٌؤتً مما

 زواجه أخبار تسرٌبها هو المشٌر أعمال من شرؾ سامً جماعة به قامت مما وكان

 فى المشٌر فكر ذاك إذ,  المشٌر إحراج بقصد المعنى بهذا منشورات وطبعت بل بى

 إعبلن على ٌتفقا وإن التؤجٌل ناه فطلب,  األمر فى الناصر عبد وفاتح زواجنا إعبلن

 عملٌة الزواج فى السرٌة إن"  الناصر عبد حجة وكانت,  أفضل ظروؾ فى الزواج

 تحكم آالت مجرد أننا على – األحرار الضباط ٌقصد - إلٌنا تنظر الناس ألن"  أكثر

 إلٌنا تنظر فالناس..  فاروق الملك بعد جبنا أننا وخصوصا...  البلد لمصلحة وتعمل
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 و الناصر عبد جمال له قاله وبما فٌه ٌفكر كان بما المشٌر أبلؽنً وقد,  كقدٌسٌن

 : عنه ألسرى له قلت ذلك بسبب الضٌق علٌه الحظت ولما

 ..سعٌدٌن؟ ألسنا:  ٌنقصنا ماذا

 ٌكون أن أحب وال الرأس مرفوع أكون أن أحب"  األوضاع هذه أحب ال أنا:"  قال

 ال أنى ثم السٌاسة لعبة قذارة تعرفٌن ال أنت,  على   تإخذ ضعؾ نقطة حٌاتً فى

 فلماذا حقك من وهذا... أحدا أظلم أن أحب وال..  بشخصٌتٌن أعٌش أن أحب

!!  خبلص ؟ ثانٌة مرة تزوج الذى فقط عامر الحكٌم عبد هو.. حقوقك؟ من أحرمك

 !!..البلد تإرق التى المشكلة هى أهذه

 وحركاتً,  الحرس أطٌق وال,  الرسمٌات أكره أنا ولكن..  تقول ما أقدر أننً قلت

 إال أخرج وال"  تؤنى..  األمن دواعً"  البٌت وداخل البٌت حول ورجال مرصودة

 ؟ زواجنا إعبلن من سؤستفٌده الذى فما..  بحرص

 إال..  معلنا زواجه ٌكون أن ٌكره أحدا أظن وال"  عٌلة انتى:"  ضاحكا المشٌر قال

 .. أدرى ال وأنا فٌلسوفه أصبحت قد كنت إذا

 دمت ما:"  له فقلت". ظلمتك أنى اشعر أن أحب ال"  -: قال قصٌر صمت وبعد

 ". مظلومة أكون فلن معك سعٌدة

 الناصر عبد جمال معارضة ولكن زواجنا إعبلن فى صادقة عامر رؼبة كانت

 الذى الشدٌد التحفظ أسلوب تؽٌر بؤن رؼبته صدق على برهنت وقد ذلك من منعته

 .لزٌارتً ٌؤتً حٌن ٌتبعه كان

 فترة أطول معه ألكون - أمكن كلما – وٌتحاٌل جهدا ٌبذل أنه أحسست كل على

 وقد أخرى أسرة رب بكونه ناهٌك الصعبة وظروفه الجسٌمة مسبولٌاته رؼم ممكنة

,  المبارك رمضان شهر فى ذلك وكان"  متولً"  لى ٌرسل – ٌوم ذات به فوجبت

 كانت التى الصؽٌرة وألختً لى المبلبس بعض بها حقٌبة إعداد متولً منى وطلب

 أننا أظن وكنت أسؤل أال   تعودت فقد,  ذاهبتان نحن أٌن إلى أدر ولم,  معنا تقٌم

 .اإلسكندرٌة إلى سنذهب
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 إلى الطرٌق فى الجٌزة مٌدان ٌجتاز ورأٌته" نصر"  عربة فى متولً وأخذنً

 "سٌادته بٌت عند:"  فؤجاب" ؟ أٌن إلى:"  برؼمى فسؤلته العباسٌة

 "المشٌر؟ منزل إلى تذهب كٌؾ:"  فسؤلته الحٌرة مؤلتنً

 أن ورأى!!  بالحلمٌة بمنزله الوقت بعض سٌمكث ألنه..  كده سٌادته أوامر:"  قال

"  منزل فى بجانبه تقطنً أن فقرر, للهرم الحلمٌة من طوٌبل سٌكون المشوار

 دخولنا وقت والنظارة اإلرٌشاب وضع أرجو لذلك..  الحلمٌة فى الجٌش" بقشبلقات

 .القشبلق

 ألنً,  الرحلة هذه سرتنً وقد المشٌر رجال أحد ٌخص فٌه أقمت الذى المنزل كان

 ودور أرضى دور من مكونا المنزل ووجدت حٌاتً نظام فى تجدٌدا فٌها وجدت

,  المصاٌؾ بؤحد استراحة كؤنها بالكامل مفروشة ؼٌر ولكنها كبٌرة ومساحاته,  أول

 من ونظرت البٌت حجرات بٌن نتمشى وأختً أنا أخذنا وحٌدة نفسً وجدت ولما

 ووقع, عامر باستراحة ٌنتهً ضٌق ممر على ٌطل فوجدته النوم حجرة شباك

,  واحدا واحدا أعرفهم وكنت نصر األصؽر أخوه ومعه جمال ابنه على بصري

 . عنهم ٌحدثنً الحكٌم عبد كان ما وكثٌرا

 وكان,  منزله فى نومه حجرة من بالتلٌفون ٌحدثنً أحٌانا كان أنه الطرٌؾ ومن

 بذلك ٌعنى وكان"  وصل الجاسوس"  قاببل ٌضحك وهو الحدٌث ٌقطع ما عادة

 الوقت كان مهما والده على ٌمر أن بعد إال ٌنام ال الذى" صبلح"  أوالده اصؽر

 .متؤخرا

 موعد اقترب حتى وٌخرجون ٌدخلون وهم مشاهدتهم فى الوقت بعض وأمضٌت

 .الطعام علٌها ٌحمل متولً فجاءنً اإلفطار

 حتى أجد فلم ألقرأه كتاب عن بحثت لحظة وبعد.  بمفردنا -وأختً أنا – أفطرت

 أمامً ٌقؾ عامر رأٌت كذلك أنا وفٌما,  والملل الضٌق فانتابنً,  مجلة أو جرٌدة

 قال برهة وتسامرنا. الربٌس مع كان بؤنه تؤخره الحكٌم عبد على. الصالة وسط فى

 أنا الذى التمزق أرأٌت"  متؤففا قال ثم..  السحور حتى معً سٌبقى أنه خبللها لى
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 له شا كل:"  له قلت!!...  أستطٌع ال ولكنى,  اللٌلة هنا أبٌت أن أمنٌتً إن" فٌه؟

 ".والمظاهر بالشكل ولٌست العبلقة بجوهر والعبرة..  تمن

 ". دى بتاعتك العٌال الفلسفة من شوٌة قولٌلى أٌوه:"  ٌقول وهو ٌضحك أخذ

 : سؤلنً ثم الضٌق حالة من اخرجنى حتى ٌحدثنً زال وما

 "؟"صابمة كنت هل" 

 بالصبلة فالتزمت,  ذلك على وشدد والصبلة الصوم على ٌحضنً المشٌر كان

 . انصرؾ ثم – وعد كما – السحور إلى معى المشٌر ومكث.. والصوم

 معاك"  دهشة فى سؤلته..."  معى تعالى:"  بقوله وفاجؤنً حضر التالى الٌوم وفى

 الملا القشبلق هذا وسط معا نخرج أن المستحٌل من أنه أعرؾ كنت" فٌن؟

 الممر فى بى وسار, السبللم وهبطنا ٌدي من فؤخذنً ٌمهلنً ولم والجنود بالضباط

 أجفلت حتى ندخل كدنا وما,  الحلمٌة فى بٌته أعقاب على نفسً وجدت حتى الضٌق

 .الباب من الداخل مواجهة فى ٌقؾ أسدا رأٌت فقد,  فزعة

 الداخل من لكنه..  أسد الخارج من هو..  تخافً ال:"  لى ٌقول وهو المشٌر ضحك

 ؟ منه تخافٌن وأنت"... بٌركبه ابنى صبلح ده"  قاببل األسد رأس بٌده وتحسس" قش

,  انسجامنا لتعٌد كافٌة كانت ولكنها,  عددها أذكر ال أٌاما المنزل هذا فى وعشت

 سمعت,  المرات من مرة وفى التلٌفون على أحٌانا ٌطلبه الناصر عبد جمال وكان

 ؟ له ٌقول عامر

 وربت!!.. كدة راضٌة أنها خٌرها كتر...  مراتى؟ مش..  حاجة وال شجاعة وال -

 : حدٌثه ٌكمل وهو ظهري على المشٌر

 . دى حٌاتً على روضتها ما على تعبت أنا -
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 الناصر عبد ٌكن ولم", المتوحشة" ٌسمٌنً كان الناصر عبد إن أقول المناسبة وبهذه

 أحٌانا بها ٌنادٌنً أسماء عدة لى كانت فقد,  أسما على   أطلق الذي الوحٌد هو

 كان نصر وصبلح" اللمضة"  ٌسمٌنً كان رضوان عباس فمثبل ناصر أصدقاء

 الحكٌم عبد أما" بً بً اللٌدى"  ٌسمٌنً كان السادات وأنور" الخواجاٌة"  ٌسمٌنً

 "سباحتً مسز"  على   أطلق فقد

 

 الروس من الحذر

 

,  منه المقربٌن إلى بها وٌصرح,  الروسٌة النواٌا فى شكوكه ٌخفى ال المشٌر كان

 القادة مع تماما النقٌض على ٌجعله وحده وهذا باهلل إٌمانه هو السبب كان وربما

 !!الماركسٌة العقٌدة فى أساسٌة ركٌزة هللا وجود إنكار من ٌتخذون الذٌن الروس

 باإلنسان ٌإمن المشٌر كان فقد السٌاسً الجانب عن أما..  الدٌنً الجانب عن هذا

 الدٌمقراطٌة باألسالٌب األخذ على الناصر عبد جمال حث ما وكثٌرا والدٌمقراطٌة

"  ٌطبقون الذى السوفٌت من النقٌض على أٌضا هذا وكان,  الببلد شبون إدارة فى

 المجلس هم شخصا عشر اثنً دٌكتاتورٌة عى والحقٌقة" البرولٌتارٌا دٌكتاتورٌة

 . للسوفٌت األعلى

 مإشر كان ولما إلٌهم ولحاجتنا,  عنا رؼما أصدقاء أصبحوا قد الروس كان ولما

 اإلشتراكٌة القرارات كانت ولما,  السوفٌتً االتحاد ناحٌة متجها السٌاسٌة البوصلة

 من المإلؾ التكوٌن هذا فى ؼرٌبا جسما أصبح قد عامر الحكٌم عبد فإن صدرت قد

 . القوى ومراكز الناصر عبد وجمال,  الروس

,  األحرار الضباط بٌن قوٌة ركابز وله لجٌش من ومحبوبا قوٌا كان المشٌر وألن

 امتؤل ذلك وعلى..  فٌه الرؼبة لمجرد ممكنا ٌكن لم الؽرٌب الجسم هذا نبذ فإن

 والكراهٌة والتشهٌر والمإامرات بالدسابس – السوفٌتً المصرى – السٌاسً المناخ

 الشرس الماكر بدورها – تعد وال تحصى ال التى - بؤجهزتها القوى مراكز وقامت
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 كاهلها وناء الحٌن ذلك منذ وعر طرٌق فى الببلد وسارت,  المصرٌة الحٌاة فى

 حرب ، الٌمن حرب ، السد بناء:  الزمان من ضٌق حٌز فى تمت ضخمة بوقابع

7691. 

 الداخل من الصراعات بها تفتك – الحقبة تلك فى – المناضلة مصر كانت فإذا

 ٌصبح مآس من به حفل وبما 7691 عام فإن,  الخارج من اإلمبرٌالٌة ومإامرات

 .ذاك آن مصر فى سابدة كانت التى لؤلوضاع طبٌعته نتٌجة

 أنواع أسوأ إن.  الروس ٌكرهه أن الطبٌعً فإن الروس كره قد المشٌر كان وإذا

 إلى الخفاء فى فتتحول و للناس عبلنٌة تظهر أن ٌنبؽً ال التى تلك هى الكراهٌة

 أن" القبٌحة"  هذه وعلى والسموم والطفٌلٌات بالجراثٌم ملٌبة لزجة عطنة مواد

 . الناظرٌن ٌسر مستعار بوجه تظهر

 التى الكراهٌة هذه وجود أدركت قد,  عامر الحكٌم عبد من زواجً بحكم وكنت

 وبعضها المشٌر وبٌن بٌنى در بعضها, وحوارات مواقؾ عدة خبلل من هنا أقدمها

 ..السوفٌٌت والقادة المشٌر بٌن

 وأمؤل أجادله ٌسمعنً عندما عادته من وكان,  وبٌنه بٌنى حوار دار ٌوم ذات وفى

 إلى" الشعوب كفاح" .. " العالمً السبلم" و"  التقدمٌة"  مثل ضخمة بكلمات فمى

 "شٌوعٌة أنت"  ساخرا ٌرد كان المثقفون ٌعرفها التى األلفاظ هذه آخر

 إن.. السوفٌٌت؟ تكره لماذا:  له قلت اآلن بصدده نحن الذى الحوار هذا وفى

 .جدٌدة نظرٌة الماركسٌة

 .. واقعٌة ؼٌر ولكنها... جٌدة نظرٌة هى نعم -: قال

 واقعٌة ؼٌر بؤنها الماركسٌة ٌصؾ من أسمع مرة فؤلول.  ؼرٌبا التعبٌر هذا لى وبدا

 : فقال تعجبى قرأ المشٌر أن وٌبدو"  بواقعٌتها"  الدنٌا ٌباهون أصحابها بٌنما
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 أنهم على البشر عاملت أنها وٌكفى..  واقعٌتها على دلٌبل لٌس النظرٌة جمال أن -

..  الواقع صمٌم من هى التى البشرٌة الطبابع وتجاهلت,  المتشابهة اآلالت من نوع

 . كامل بشكل ببلدهم فى ٌطبقوها لم انفسهم الروس أن وٌكفى

 . لنا نافعون األقل على هم:  قلت

 : باقتضاب فرد,  منى ٌعجبه لم هذا أن وٌبدو

 نكون أن تفضل أكنت: مناقشتً فواصلت أتراجع ولم" أوال أنفسهم ٌنفعون هم" 

 اسمه شا هناك لٌس:"  قال. ؟ الماركسٌة على تفضلها وهل, لئلمبرٌالٌة أصدقاء

 أنهم"  الخاصة المصلحة"  اسمه واحد شا هناك.  الماركسٌة أو..  اإلمبرٌالٌة

 والعاقل"..  الخاصة المصلحة"  اسمها واحدة عقٌدة على..  اختلفوا وإن..  جمٌعا

 . الموضوع لب فى وٌدخل األسماء هذه ٌتجاوز من

 مصلحة بؤي ٌقاٌضه أن ٌقبل ولم" مصر مصلحة"  هو له بالنسبة الموضوع لب كان

 . القوى لمراكز وعدوا,  للؽرب وعدوا للشرق عدوا أصبح لذا أخرى

..  الحقٌقٌة معاناته سر هذا وكان,  مصلحة كل فوق مصر مصلحة ٌرى إذن كان

 إحنا:"  بقوله ذلك عن وعبر,  فٌه نفسها مصر وجدت الذى للوضع ٌتؤلم وكان

 من وحتة... روسٌا من حتة..  مرقعة بدلة البس اللً الشحات زى عاملٌن

 ".الهند من وحتة..  ٌوؼوسبلفٌا

 الصؽر أخى لى روى وقد,  له حد ال إٌمانا المصر الشعب بقدرات ٌإمن وكان

 : قاببل هشام

 اإلفرٌقٌة الدول إحدى عن فٌلما ٌعرض كان الذي..  التلٌفزٌون نشاهد جالسٌن كنا

 هذه فى والتخلؾ الفاقة حالة الفٌلم وأظفر – اسمها أخى ٌذكر وال – جدا الفقٌرة

 !! مصر تشبه الدولة هذه: معلقا فقلت الدولة

 :وقال حقٌقٌا ؼضب المشٌر من ؼضب
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 نحن..  عظٌم شعب والمصرٌون,  عظٌمة دولة مصر,  الدولة بهذه مصر تشبه ال -

 . الفراعنة حضارة تفوق حضارة نصنع أن نستطٌع

 القٌادة بٌن الدابر الجدل ذلك منها عرفت والتً معى الحكٌم عبد أحادٌث إلى وأعود

 مشبعة صداقة بٌنهم بٌننا الصداقة أن فٌها رأٌت الذي.. , السوفٌتٌة والقٌادة المصرٌة

 وإنما, الصداقة كلمة تؤسرهم عاطفٌٌن أو سذجا قوما ٌكونوا لم فالروس,  بالخصومة

" استعمارٌة"  كانت نزعتهم أن أى مصر على الكاملة الهٌمنة هو الحقٌقً همهم كان

 وأخذوا إال شٌبا ٌعطوننا كانوا ما لذا البشرٌة رخاء أجل من تعاونٌة نزعة ولٌست

 القٌادة على وٌصعب ضخما المطلوب المقابل كان فإذا,  الشا هذا ٌفوق مقاببل منا

 ما ٌعطوننا وال عنا أٌدٌهم ٌمسكون كانوا ناحٌتهم من الروس فإن تقدٌمه المصرٌة

 والمعدات الؽٌار قطع وقصة" .. قمحا"  حٌاتنا إلنقاذ ذلك كان ولو حتى نرٌد

 حتى تقدٌمها فى روسٌا تلكؤت والتً,  روسٌا من بإلحاح مصر طلبتها التى الحربٌة

 فى شدٌدا نقصا ٌعانى وهو المصري الجٌش فدخلها 7691 سنة حرب وقعت

 شدٌدا نقصا ٌعانى وهو المصري الجٌش فدخلها 7691 حرب وقعت حتى تقدٌمها

 الروس كان فقد,  أقول ما صدق على دلٌل خٌر الواقعة هذه والذخابر المعدات فى

 لرفض المعارضة ٌقود وكان لهم وتسهٌبلت قواعد على توافق أن مصر من ٌرٌدون

 . عامر الحكٌم عبد المشٌر الطلبات هذه مثل

 . سٌبة معاملة الوفد عومل 7699 وفد رأس على روسٌا المشٌر زار وعندما

 ولذلك, مقابلتهم ٌستطٌع ولن مرٌض بالوفٌسكى الدفاع وزٌر إن قالوا البداٌة فى

 وزٌر بدران شمس ٌقابلهم أن – المعروؾ البروتوكول حسب – المشٌر رأى

 . الوفد أعضاء وبقٌة حٌنذاك المصري الحربٌة

 شرع وحٌن – وبالوفٌسكى الحكٌم عبد بدون – الصورة هذه على االجتماع وعقد

 هناك:"  وقال االستماع الروسى الجانب رفض الحدٌث فى المصري الوفد من واحد

 لؤلسطول تسهٌبلت على الموافقة وهو...  طلباتكم عرض قبل هام موضوع

 .المصرٌة األراضً داخل لبلستطبلع قاعدة إقامة, السوفٌٌتً
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 : قاببل محمود صدقً الفرٌق رد وقد

 من ولٌس..األجنبٌة القواعد مبدأ نرفض ونحن, الثورة بداٌة منذ أننا تنسون كٌؾ

 كل وعلى..  هذا قبول منا ٌطلب أن المنطقة فى تحرٌر حركة نقود ونحن المعقول

 . فٌه الرأى إبداء نحن نستطٌع وال كبٌر موضوع هذا حال

 وفعلتم مضبوط تصرفكم:  لهم قال دار بما وأبلؽوه الحكٌم عبد إلى عادوا وعندما

 . الصواب

 – والروسً المصري – الوفدٌن بٌن اللقاء ذلك بعد بالسفر التعجٌل عامر طلب

 ٌومٌن سفره ٌإجل أن رجاه كوسٌجٌن ولكن للزٌارة أعد الذي البرنامج تنفٌذ ورفض

 .العالم أمام الخبلؾ ٌظهر ال حتى

 المشٌر أخذوا الروس فإن,  ألؽٌت أٌضا والمحادثات, الؽً قد البرنامج كان ولما

 هناك وقضوا علٌها للتفرج البرٌة الخنازٌر فٌها تربى منطقة زٌارة فى معه ومن

 .سٌنمابٌا الرحلة تصوٌر وتم وقتا

 لمصر األخٌر هذا زٌارة إبان وخروشوؾ الحكٌم عبد بٌن دار الذي والحوار

 أٌضا ٌلخص العالى السد لبناء كبداٌة,  النٌل مجرى تحوٌل احتفاالت فى لٌشارك

 .الموقؾ حقٌقة

 سمعت وقد,  النٌلٌة السفٌنة فى الحكٌم وعبد خروشوؾ كان فٌما الحوار هذا جرى

 نصر صبلح سمعت بالهرم بٌتنا فى نصر وصبلح,  عامر بٌن دار حوار فى القصة

 : ٌقول

 كثٌرة مطالب على موافقة تؤخذ أن واستطعت خروشوؾ مع موفقا كنت سٌادتك

 وراوؼت رفضت هو طلب وكلما تؤخذ كنت

 : عامر ابتسم
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 ٌلبى ألنه خرشوؾ على عامر ٌزق"  جمال كان لذلك و عامر ٌحب خرشوؾ وكان

 التزاما الروس الزعماء أكثر خرشوؾ وكان..  األوقات أؼلب عامر طلبات

"  بوسابل بإمدادنا تعهد قد كان بصددها نحن التى الزٌارة وفى,  لمصر بتعهداتهم

 ستقوم التى الزراعٌة لؤلراضً المعدات إرسال فى مصر ومساعدة"  زراعٌة مٌكنة

 الرحلة هذه بعد ببلده إلى خرشوؾ عاد وقد العالً السد بعد باستصبلحها مصر

 بعد الزٌارة هذه بعد خروشوؾ عزل عند وعامر الناصر عبد صدم وقد الناجحة

 .. أشهر

 

 برٌونى سحر

 

 ٌوجوسبلفٌا إلى بها قام زٌارة أول منذ برٌونى بسحر الناصر عبد جمال أخذ

 المزهوة الطبٌعة جمال ٌكن ولم,  برٌونى بجزٌرة قصره فى له تٌتو واستضافة

 المقام القصر وإنما, بالجزٌرة الناصر عبد جمال إعجاب سر هو والزهور بالورد

 وحلم جمال فعاد والمتعة الرفاهٌة ووسابل,  تٌتو أقامها التى والمنشآت,  هناك

 ..خٌاله ٌفارق ال برٌونى جزٌرة

 حجرة بجمال إعجابه لشدة النوم ٌستطع لم أنه:  عودته بعد عامر الحكٌم لعبد وقال

 لعبد بقوله ذلك على وعقب وزخارفها,  بفخامتها أخذته فقد,  فٌها بات التى النوم

 حٌاة ٌحٌا أن حقه ومن..  حكمه أركان ترشٌد فى نجح قد تٌتو إن"  عامر الحكٌم

 ".. حٌاته أول فى متاعب من لقٌه عما تعوضه مرفهة

 حدابق فى ٌتجول كان عندما,  الناصر عبد جمال خٌال فى برٌونى جزٌرة وكانت

 فٌها ورأى,  القصر حول الفسٌحة األرض على عٌناه ووقعت 7651 عام المعمورة

 أحد,  السٌد على لمهندس أمر أن فكان العالم زعماء ومقابلة للترٌض مناسبا مكانا

 فدانا سبعون مساحتها بقعة لنفسه واختار استراحة بإقامة - المسلحة القوات مهندسى
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,  أخرى فٌبل أقٌمت كٌلومتر حوالً بعد وعلى" 7" رقم االستراحة أطلق فٌبل إلقامة

 . عامر الحكٌم عبد بها وخص" 3" رقم االستراحة علٌها أطلق

 

 على وكان المنتزه بقصر الشاي جزٌرة على كبابن إقامة المهندس نفس من طلب ثم

 وفٌبلت بٌوت إنشاء وتم لنفسه جمال فؤخذها,  فاروق الملك استراحة الجزٌرة نفس

 .وموظفٌه حرسه إلقامة صؽٌرة

 كل فٌها وحشد,  المعمورة فى هناك قصره أمام تقع جزٌرة على جمال واستولى

 كما,  طراز أحداث على لنشات,  هلٌوكوبتر طابرات ومن,  الناعمة الحٌاة وسابل

 . الصٌد بمعدات الشواطا جهزت

 فاروق للملك وكان,  فاخرا قصرا الحكمة قصر فى بنى – أٌضا – بتٌتو واقتداء

 لخدمه استراحة إلى حولها جمال لكن صؽٌرة خشبٌة استراحة هناك

 بداٌة منذ فٌه أقام الجٌش قشبلق داخل,  صؽٌر بٌت له كان البكري منشٌة وفى

 فٌها وأقام واسعة حدابق إلى وحوله,  كله المكان على واستولى هدمه ثم,  الثورة

 بٌتا لنفسه وأقام.  األلعاب ومختلؾ للتنس ومبلعب للسباحة وحماما,  للسٌنما دورا

 وتفتح بالكهرباء تسٌر مابدة توجد بالبٌت الطعام ؼرفة وفى أسانسٌر وبنا طابقٌن من

 الطعام أطاٌب من ٌشاءون ما منها لٌختاروا الجالسٌن على تطوؾ وهى آلٌا جوانبها

 دٌكتاتوري بقٌت علٌك بٌقولوا"  مازحا لجمال الحكٌم عبد قال أن ٌوما حدث وقد. 

 ". تٌتو زى سعٌد رٌتنى ٌا"  الناصر عبد علٌه فرد..." تٌتو زى

 التً الجزٌرة فى أوقاتهم أؼلب ٌقضون زمبلبهما ومعظم والمشٌر الربٌس كان

 متن على األحمر البحر فى بها ٌقومون صٌد رحبلت لهم كانت كما بالمعمورة

 اسمها وراءهم أخرى سفٌنة على ٌكونون فإنهم المرافقون أما"  البحار فخر" السفٌنة

 "انتصار" 

 التً والبرانٌط الماٌوهات البسٌن,  كاملة بحرٌة ٌحٌون كانوا الرحبلت هذه وفى

 هذه لوازم ٌعد وهو متولً أراقب جلست ٌوم ذات وفى.  الشمس لفحة من تحمٌهم
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:" ضاحكا فؤجاب" ؟ الرحلة تتطلبها التً األشٌاء هى ما:"  فسؤلته البحرٌة الرحلة

 المشٌر رجال من ٌطلب فكان ألحد ٌؤمن ال ناصر كان" أفندم ٌا للصاروخ اإلبرة من

 شبونه فى سكرتارٌته من أحد تدخل عدم على منه حرصا الرحلة مستلزمات إعداد

 بٌنه حاجزا بذلك واضعا الرحبلت هذه فى بمرافقته لهم السماح حتى أو...  الخاصة

 لرجاله الحكٌم عبد اختٌار حسن مدى ٌعلم كان جمال أن كما..  مكتبه موظفى وبٌن

 هذه ناصر ترك وقد الربٌس حٌاة على المحافظة مسبولٌة ٌتحمل كان ذلك وفوق, 

 . ؼٌره أحد حٌاته على ٌؤمن لم ألنه,  طوٌل أمد منذ لعامر المهمة

 مختلؾ على باللحوم الرحلة ٌزودون, هذه الصٌد رحبلت على المشرفون كان

 المستورد األبٌض الجبن وبالذات,  والمحلى منها المستورد البقالة وكذلك أنواعها

,  المعروفٌن الصحفٌٌن أحد ٌقول كما القرٌش الجبن ولٌس,  وسوٌسرا هولندا من

 أما واألنشوجة,  التونا,  والفواجرا,  المدخنة واألسماك بالكافٌار ٌزودنها كما

 فى الطباخون ٌصنعه ما فوق المحبلت من المختلفة بؤنواعها فٌإتى الحلوٌات

 التفاح,  والمستورد منها المحلى الفاكهة أنواع جمٌع أٌضا وٌحضرون,  الباخرة

 الكرٌز ٌضع أن صمم منهم واحد,  الناصر عبد جمال ٌحبهما كان اللذٌن والكرٌز

 هذا كل وٌتوج براتبالطا الخارج من به ٌإتى فكان األناناس أما,  الشمبانٌا فى

 إلى المقطرة والمٌاة الكازوزة من,  العادٌة وؼٌر العادٌة المشروبات بؤنواع

 " .البمبى" والروزٌة العادٌة والشمبانٌا والكونٌاك الوٌسكى

 ٌدور ما كل لمعرفة مرارا بى استبد الفضول وإن المعمورة عن هنا أذكره ما كل

 عبد كان فهل كثٌرة أٌاما المشٌر منى ٌؤخذ مكان – نظري فى - وأنها خاصة هناك

 ؟ أٌضا الملذات فى ؼارقا الحكٌم

 إذا النساء قلوب تؤكل والؽٌرة,  امرأة فؤنا,  الجواب أعرؾ أن الضروري من كان

 .أزواجهن منهن ٌؤخذ ما شٌبا إن لهم بدا

 !"؟ المعمورة إلى معك تؤخذنً ال لم:"  ٌوما له قلت

 ملا مكان أنها..  هناك تفعلٌن عساك فماذا...  هناك لنا مكان ال"  بفتور فؤجاب

 "مملكة..  بالك على ٌخطر ماال وكل,  والحراس بالجنود
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 "وحدي هنا وتتركنً..  هناك إلى تذهب ولكنك:" متباك بصوت قلت

...  الربٌس نابب وألنً..  هناك الربٌس ألن هناك إلى أذهب:"  المشٌر ضحك

 . لهوا ولٌس عمل لً بالنسبة المعمورة إلى ذهابً أن وتؤكدي

 فى الربٌس لمقابلة سؤذهب:" األعٌاد أحد على مقبلٌن وكنا لى   قال أخرى مرة وفى

 ٌكون ألنه..  المعمورة فى وهو للناس شٌبا منه أطلب أن أفضل ألنى...  المعمورة

 ".طٌبة مزاجٌة حالة فى عادة

 بمناسبة والموظفٌن للعمال منحة بتقدٌم جمال ٌقنع أن واستطاع..  إلٌه ذهب وبالفعل

 . العٌد

 !!كذلك؟ ألٌس...  ظرٌؾ عمل ولكنه:"  متخابثة قلت

 فقال ومحاوراتً إللحاحً حدا ٌضع أن أراد وكؤنما,  أخرى مرة الحكٌم عبد ضحك

 لما بٌدي لو األمر أن وثقً.  المعمورة إلى آخذك أن ٌمكن فبل نفسك تتعبً ال" 

 ...."قط هناك إلى ذهبت

 فٌها ٌكن لم كزوجة معه عشتها التى األٌام فإن,  نفسه عن كبلمه فى أشك أكن ولم

 عن والبعد البساطة إلى المٌالة شخصٌته معرفه من معاشرته ومكنتنً بذخ وال ترؾ

 ..الملذات واؼتراؾ التكلؾ

 الحكٌم عبد شخصٌة عن وواضحة صورة القارئ تعطى قد هنا أسوقها التً والقصة

 أثناء حدث,  بالهرم بٌتنا الناصر عبد فٌها زار التً الوحٌدة المرة فى,  عامر

 محاوالت وبذلت" كولدٌر"  ماركة قدٌما وكان التكٌٌؾ جهاز تعطل إن جلوسه

 اهتماما وأبدى,  عصبٌا وأصبح,  جمال على الضٌق فبدأ. جدوى دون الصبلحه

 ..!! ٌعمل لم ذلك ورؼم الجهاز بإصبلح زابدا

 نطٌق نعد ولم,  الترؾ تعودنا لقد..  جمال ٌا أرأٌت:"  معلقا الحكٌم عبد له وقال

: "  فٌه ٌقول الذى هللا رسول حدٌث إلى نستمع لٌتنا..  تكٌٌؾ جهاز ببل الجلوس

 !! جمال ٌرد ولم" تدوم ال النعمة فإن اخشوشنوا
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 واألجهزة المشٌر

 

 جمهوري قرار على بناء اإلقطاع لتصفٌة العلٌا اللجنة"  شكلت 7699 عام فى

 . الجمهورٌة لربٌس األول النابب عامر الحكٌم عبد المشٌر رباستها وتولى

 تنهش أنٌابا أرى وأنا,  المشٌر موت بعد نفسٌة آلالم أتعرض أن على كتب وقد

 المواضٌع من اللجنة لهذه رباسته وكانت,  عنه دفعها على أقدر أن دون مٌتا لحمه

 ممارسات من أدعته ولما به والتشهٌر بالسوء تتحدث كثٌرة السنة فٌها أوؼلت التً

 الثانً الرجل أن إال بٌت كربة اختصاصً من تكن لم الدولة أمور أن ومع ظالمة

 .زوجً انه بحكم اختصاصً من كان فٌها

 وقد,  الفترة فى دنٌاي كل كان الذي الرجل عن زوجً عن أدافع أن حقى ومن

 . السوء ألسنة وتكلمت لسانه سكت

 فوق,  عمله بحكم الكثٌر على مطلعا كان شاهد قاله ما للقارئ أقدر بؤن دفاعى وأبدأ

 الذى.  نصر صبلح به وأعنى,  اإلقطاع تصفٌة لجنة أعضاء من واحدا كان أنه

 : ٌقول مذكراته فى كتب

 كثٌر عن الظلم رفع من حققته مما وبالرؼم, اللجنة بذلتها التى الجهود من بالرؼم

,  المشٌر مصرع بعد السلطة فؤن – محاضرها فى مثبت هو كما - الناس من

,  النكسة بعد الناصر عبد جمال ٌباركها كان التى الثورٌة اللجنة قرارات كل نقضت

 فى النظر إعادة مهمة!!!  القدٌمة اللجنة فى أعضاإها كان جدٌدة لجنة إلى وأوكل

.  مؤزق فى إنها 7691 سنة فتنة بعد السلطة وجدت لقد.... القدٌمة اللجنة قرارات
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 القدٌمة اللجنة أخطاء ٌمسحوا أن المشورة أهل فنصح اإلقطاع ترضى أن وأرادت

 . عامر الحكٌم عبد المشٌر المرحوم فى

 لجنة بؤن,  الداخلً العام الرأي إلٌهام الحكم تمثٌلٌات من تمثٌلٌة كانت أنها والواقع

 إصدار فى الببلء أهم من هً – عامر المشٌر ٌرأسها كان التً اإلقطاع التصفٌة

 . قولهم حد على..  الظالمة القرارات

 

 ٌحدث كان لما صورة أعطٌت أننً فحسبً الموضوع هذا فى أوسع أن أرٌد ال

 . اللجنة داخل

 ماكر شا إلى ٌهدؾ الناصر عبد كان لقد...  أذكرها أن البد هامة نقطة ثمة أن على

 من نصٌبا المشٌر ٌنال أن أراد لقد...  عامر المشٌر إلى اللجنة هذه رباسة إسناد من

 كرهوا وكما,  الثورة محكمة فى سالم جمال قبل من كرهوا مثلما,  الناس كراهٌة

 . الشعب عدو   أنه على لهم صور من كل

 وبعض,  المشٌر أحوال ضوء على ٌقول ما ألرى أنى, , نصر صبلح كبلم هذا

 أصدقابه جلسات فى أمامً دار الذي الحوار وبعض,  منه سمعتها التى العبارات

 . زٌارتً فى ٌكون عندما بمنزلنا

..  األجهزة تحت من ده كل...  ؟ إٌه أعمل:  ٌقول سمعته المرات هذه من مرة فى

 ..كده بقى نظامه..  السرٌة بٌحب أصله

 كانت – كثٌرة وهى – الناصر عبد كونها التً األجهزة أن,  الكبلم هذا وتفصٌل

 "اإلقطاع تصفٌة لجنة" بقرارات متذرعة األراضً مبلك ضد ؼاشمة بؤعمال تقوم

 العامة المخابرات مثل العدٌدة األمن أجهزة من كانت,  إلٌها المشار األجهزة وهذه

 مخابرات,  العسكرٌة الجنابٌة المباحث, العامة المباحث,  العسكرٌة المخابرات

 على عملها ٌقوم مباشرة الناصر عبد تتبع كثٌرة وأجهزة,  الجمهورٌة رباسة

 . والقتل,  والتشهٌر,  والتلفٌق والقهر التعذٌب وسابلها ومن والتصنت, التجسس
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 فمن,  الناصر عبد جمال إلى إشارة كانت فقد" السرٌة بٌحب أصله"  عبرة أما

 ٌمارسه ظل,  الثورة قبل اتبعه الذى السري التنظٌم أسلوب ٌمارس ظل أنه الؽرٌب

 سامً كلؾ الذي الجٌش داخل"  التنظٌم"  أذكر المثال سبٌل وعلى أٌضا الثورة بعد

 أن خاؾ الذى عامر الحكٌم عبد ؼضب فى سببا التنظٌم هذا كان وقد بتكوٌنه شرؾ

,  ٌدٌه فى كلها والسلطة التنظٌم ضرره ما ثم و الضباط والء تشتت إلى ذلك ٌإدى

 بٌن و بٌنه مشادة بعد فعبل حل وقد,  التنظٌم هذا حل على الحكٌم عبد وقتها وأصر

 !!!...ظاهرٌا كان الحل أن ذلك بعد اتضح وأن, جمال

 عن مسبوال كان المسلحة للقوات القٌادة فى العامة فى الشبون مكتب أن والواقع

 عن أخرى خبلٌا بتشكٌل فقام,  بذلك ٌكتؾ لم الناصر عبد جمال أن إال الجٌش تؤمٌن

 أعضاء مع سرا ٌلتقى كان الناصر عبد أن وعلمت,  شرؾ سامً,  سكرتٌره طرٌق

 !!!المسلحة للقوات األعلى والقابد الجمهورٌة ربٌس وهو – الخبلٌا هذه

 حتى ٌزداد التوتر وظل,  وعامر ناصر بٌن العبلقة فى توتر خلق إلى هذا أدى وقد

 . صرٌحة مجابهة إلى تحول

 الكلٌة طلبة من جٌل والء ٌضمن أن ٌرٌد كان,  الناصر عبد جمال ألن ذلك

 الضباط احد المهمة لهذه واختار,  التخرج بعد له والءه بذلك فٌضمن, الحربٌة

 مهمته وتكون دنٌا الشٌخ ٌدعى شخص إلى وعهد" الطحاوي إبراهٌم"  وهو األحرار

 وقد بالؽٌب ٌتنبؤ أٌضا أنه ٌزعم دنٌا الشٌخ وكان.  اٌدٌولوجٌا الجماعة هذه توجٌه

 . ثقته بذلك فنال 7695 بحرب لجمال تنبؤ

 فوقعت 7659 سنة عامر الحكٌم عبد اكتشفه أن إلى إخفاء فى التنظٌم هذا ظل وقد

 . التنظٌم هذا حل على ناصر بموافقة وانتهت وناصر عامر بٌن مواجهة

 فى بها للعمل أساسٌة مبادئ الحكٌم عبد ومراعاة,  اإلقطاع تصفٌة لجنة إلى ونعود

,  الحراسة علٌهم تفرض لمن االجتماعٌة الظروؾ مراعاة وهً,  اللجنة هذه

 كانت لمن الوطنٌة المواقؾ ومراعاة معهم التعامل عند اإلنسانٌة الجوانب ومراعاة

 . المواقؾ هذه مثل أجداده ألحد أو وطنٌة المواقؾ لهم
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 وهى اإلنسانٌة المبادئ هذه عن األجهزة خروج هو المشٌر ٌضاٌق ما أشد وكان

 . نصر صبلح بؤقوال هنا وأستشهد... اإلقطاعٌٌن مع تتعامل

 مواقع من موقع أى فى ٌحدث ما شؤن,  التنفٌذ فى األخطاء بعض وقعت لقد حقا

 . بتصحٌحها المشٌر قام األخطاء هذه اللجنة اكتشفت حٌن ولكن العمل

 قامتا قد العسكرٌة الجنابٌة والمباحث,  العسكرٌة الشرطة أن علمت أننى أذكر

 بوقؾ فطالب أسرع الذى عامر المشٌر فؤبلؽت بمهمتهما قٌامهما أثناء عنؾ بؤعمال

  جلسة فى عامر المشٌر قاله ما اللجنة جلسات محاضر من وألنقل األعمال هذه مثل

 

 .7699 سنة ٌولٌو من السادس

 

 فى تعمل التً األجهزة بشؤن,  أبدٌها أن أود مبلحظة لدى العمل أبدأ أن قبل"

 هذه أن, للمعلومات مصدر من أكثر من بلؽنا فقد,  الرٌؾ فى اإلقطاع موضوع

 ورإساء,  مطلقا مقبول ؼٌر وهذا, الناس مع عنٌفة تصرفات تتصرؾ األجهزة

 وتحرى للنظر أجهزتهم على المرور وعلٌهم,  هذا عن شخصٌا مسبولون األجهزة

 ال ألننا,  منها ٌحدوا أن فعلٌهم,  الشكل بهذا تصرفات هناك كانت فإذا,  الحقٌقة

 إن...  ذلك إلى وما,  وضربهم الناس على كالضؽط مطلقا عنٌفة تصرفات نرٌد

 أن ٌنبؽى وال,  إلٌه حاجة فى ولسنا,  العنؾ نرٌد ال ونحن ستضح كلها األمور

,  أخرى مرة العمل هذا بمثل القٌام بعد بالتنبٌه ٌقوموا وإن الحكومٌة األجهزة تظهر

 فٌجرى مبالؽة هناك وكانت حدثت قد األمور هذه تكن لم وإذا,  حدوثه تكرار أو

 العسكرٌة الشرطة,  الموضوع هذا فى بالذكر وأخص,  حدوثها بعدم التؤكٌد

 .. العسكرٌة الجنابٌة والمباحث

 حقٌقة أذكر أن – اإلقطاع تصفٌة لجنة عن الحدٌث بصدد ونحن – مناسبا ٌكون وقد

 تحدٌد قرر عندما,  الناصر عبد جمال أن وهى, وأصدقابه المشٌر من عرفتها

 إذن:  له قاله عامر ولكن,  أفدنة خمسة األقصى الحد ٌكون أن رأى قد كان,  الملكٌة
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 إنما, واحد ٌملكها التى فدان المابة إن! ... ؟ الفبلحون ٌعٌش كٌؾ تعرؾ ال أنت

 وإن,  وزوجاتهم أبنابه وأبناء,  العشرة وأبنابه الواحد هذا الحقٌقة فى منها ٌعٌش

 من جبنا الذٌن,  الناس هإالء بٌوت خراب معناه أفدنة خمسة األقصى الحد ٌكون

 !!.. البٌوت خراب إلى ال العدل إلى نسعى ونحن,  أجلهم

 

 بها القٌام على الربٌس عامر أؼرى التى,  الرحبلت إحدى فى أنه,  عامر لى وٌذكر

 لى ٌذكر,  والهتاؾ,  البالؽة بالحفاوة الناس استقبلهما,  الصعٌد فى بالفبلح لٌشعره

 بتحدٌد كراهٌتهم تستجلب فلماذا...  القرى أهل ٌحبك كٌؾ انظر:"  لجمال قال انه

 "...الحقٌقى جمهورك وهم الملكٌة

 مصر جمال أن الحكٌم لعبد تؤكد وعندما,  البحث قٌد والمشروع الرحلة هذه كانت

 للملكٌة األقصى الحد وٌجعل, رأٌه ٌؽٌر ٌجعله حتى جاهد,  ذلك على تماما

 ... أفدنة خمسة من بدال,  فدانا خمسٌن الزراعٌة

 التنظٌمات من حورب,  مٌتا علٌه وافترى,  حٌا عامر الحكٌم عبد حورب لقد

 الروس عمبلء من وحورب,  القوى مراكز من وحورب جمال كونها التى السرٌة

 والتى,  وأجهزته شرؾ سامى من بإٌعاز تعمل التى المرتزقة األقبلم من وحورب

 على ووزعتها الثورة فى أدواره وسرقت,  معدودة دراهم لقاء مزٌفا تارٌخا له لفقت

 . زابفة بطوالت ألنفسهم بها فصنعوا آخرٌن

 كانوا أٌن:"   هإالء على ردا,  مذكراته فى نصر صبلح قاله مما أفضل أجد وال

 فى ٌسٌرون منافقٌن كانوا أنهم إما... ؟ باألمس كان ما الٌوم ٌهاجمون الذٌن هإالء

 نتٌجة موتورٌن كانوا وإما,  قوة وال لهم حول ال الحكم فى إمعات كانوا وإما. الزفة

 "... الثورة أعداء بتصفٌة قامت حٌنما الثورة ٌد على أصابهم ما

 التلٌفونٌة المكالمات من كثٌر فى المشٌر من بؤذنً سمعتها التى العبارات ومن

 وكفاٌة, حاله فى الجٌش ٌسٌب ما... تقارٌر؟ ٌبطل ناوى مش المعفن هو"  عبارة

 .المدنٌٌن علٌه
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 أن بعد المشٌر إلى   التفت,  القبٌل هذا من عبارات فٌها تردد محادثة بعد مرة وذات

 راح قلت أنى بٌقول للرٌس تقرٌرا قدم المعفن إن تصوري:"  قاببل السماعة وضع

 لى قال ده الفارغ الكبلم من زعلت لما والؽرٌبة...  ٌوؼبلسبلفٌا وأودٌه الرٌس أنفى

 شوٌة هو ما طب"  عندي موظفٌن ضمن من موظؾ حتة ده... الحكٌم عبد ٌا:" 

 ". داهٌة فى البلد وٌودوا ٌودوه ح اللى همه دول الموظفٌن

 الوطنٌٌن الجٌش قادة وضد ضده المعفن هذا تآمر من الشكوى مر ٌشكو عامر كان

 الحكٌم عبد جٌش"  بٌنهم فٌما اسموه الذي الجٌش ضباط عن ملفقة تقارٌر وٌقدم

 .المشٌر ضد الناصر عبد جمال صدر إلٌؽار عامر

 العاملٌن الرجال أحد على عامر ٌطلقه كان الذي اإلسم هو" المعف ن"  فإن وبالطبع

 شؤن من التهوٌن جمال عادة من وكان, المتعددة البولٌسٌة أجهزته فى جمال مع

 إحنا:_  قاببل لعامر ٌنظر ثم..  وآخرٌن عامر أمام إهانتهم وتعمد األشخاص هإالء

 ".عندي موظؾ مجرد وده... حكٌم ٌا ثوار

 ناصر بٌن الخبلؾ فى ربٌسٌا سببا سٌكون الموظؾ حتة"  إن ٌدرى كان وما

 ! والبر الجو فى الحكٌم لعبد مصاٌد".  وعامر

 – بالضبط التارٌخ أذكر ال – 7691 عام أوابل فى وربما,  7699 عام أواخر فى

 وعباس,  نصر صبلح وبصحبته مرٌوط بكنج منزلنا إلى طرٌقه فى عامر كان

 تصادم حادث وقع لمنزلنا الموصل الضٌق الطرٌق وفى,  خلٌل وعصام رضوان

 .الطرٌق هذا تعبر كانت وعربة المشٌر عربة بٌن

, االنزعاج على   بدا, مسامعً على الحادث ذلك تفاصٌل وحكوا على   دخلوا وعندما

 ".بقى الشقى عمر...  تخافٌش ما:" ضاحكا المشٌر لً فقال

 عام المشٌر بحٌاة تإدى كادت طٌران بحادثة القول هذا وذكرهم, جمٌعا ضحكوا

 ومعهما,  الطابرة ذات فى للمشٌر مرافقا وكان خلٌل عصام روى وقد. 7699

 عام أواخر روسٌا فى وقع الذى الحادث هذا قصة روى..  العسكرٌٌن القادة معظم

 التى األسلحة حول الروس مع للتفاوض المشٌر بقٌادة وفد ذهب عندما,  7699
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 مصر بٌن العبلقات وكانت" كالقمح"  أخرى وأشٌاء,  المصري الجٌش ٌحتاجها

 قواعد إقامة فى السوفٌٌت رؼبة بسبب المرحلة تلك فى فاترة السوفٌتً واالتحاد

 ولذا,  رفضوا والقادة عامر ولكن مصر فى المدى بعٌدة استطبلع ومراكز,  بحرٌة

 !!السلطة عن والقادة المشٌر إلبعاد جهدهم ؼاٌة ٌبذلون الروس كان فقد

 وعصام محمود صدقى أول والفرٌق,  نصر صبلح ومعه تحمله التً الطابرة كانت

 من إشارة الطابرة تلقى حٌن موسكو من تقترب,  البحرٌة قابد عزت والفرٌق خلٌل

 األحوال سوء بحجة المطار فى استقباله ٌستطٌعون ال بؤنهم تفٌد موسكو مطار

 طلب لٌننجراد مطار أن والؽرٌب..  لٌننجراد مطار فى بالهبوط ونصحوه الجوٌة

 أطاع!!  للنزول المعد الممر قبل الهبوط" دؼٌم"  ٌدعى وكان المصري الطٌار من

 !!ضخم مصنع أمام بؤنه ففوجا التعلٌمات الطٌار

 فى ٌرتفع أن استطاع لما السٌطرة على وقدراته,  العادٌة ؼٌر الطٌار مهارة ولوال

ل المناسب الوقت  وقد!! الطابرة داخل التوازن أفقدتهم بسرعة الطابرة مسار وحو 

 :بقوله خلٌل عصام رواٌة على نصر صبلح عل ق

 من نٌة سوء هناك أن على العلمٌة األدلة وللروس الناصر عبد لجمال قدمت أنا

 !! الحادث هذا تبرٌر ٌستطٌعوا ولم..  المراقبة حجرة

 بؤى منى ٌخلصوا عاٌزٌن الروس أن عارؾ أنا.... مرة؟ أول هٌة ٌعنى: عامر وقال

 احتبللهم أقبل لن عاٌش أنا ما طول ألنً,  الجٌش على ٌسٌطروا ٌقدروا عشان شكل

 .لبلدي

 :المشٌر واستطرد

 وٌطلبوا, الببلد داخل بحرٌة قاعدة قصاده ٌطلبوا,  قمح منهم نطلب: قوي ناصحٌن

 !! بتاعهم لؤلسطول تسهٌبلت

 ٌتعرض أن الحكٌم عبد قدر من كان التى الطابرات مآزق هو نظري لفت ما إن

 لسورٌا زٌارة فى المشٌر كان, أكتوبر أواخر فى وبالتحدٌد,  7659 عام ففً... لها

 فى ذلك وكان – زٌارته المشٌر فقطع,  مصر على الثبلثً العدوانً وقع حٌن
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 على االتفاق تم أن بعد,  مصر إلى العودة وقرر_  ذاته الشهر من والثبلثٌن الحادي

 .. القاهرة مقرها ٌكون أن على المسلحة القوات قٌادة تشكٌل

 

 منه التخلص فى األمل ٌحدوها,  الحكٌم عبد تحركات األعداء قوى وترصدت

 هناك وكانت المشٌر طابرة تؤخرت أن فحدث تدخل القدر ولكن, طابرته بإسقاط

 طابرة أنها األعداء فظن,  المشٌر طابرة قبل فؤقلعت,  مرافقٌه تحمل أخرى طابرة

 من مصٌر وال المنكوبة الطابرة هذه مصٌر اآلن حتى ٌعرؾ وال, فؤسقطوها المشٌر

 ! فٌها

 الطٌران هجوم بدأ حٌنما 7691 عام وقع فقد.  بالطابرات المتعلق الثالث الحادث أما

 عبد بؤمر الطٌران ذلك وكان – الجو فى معلقة المشٌر طابرة بٌنما اإلسرابٌلً

 كانت إن,  الؽرٌب لمن وإنه..  السقوط من طابرته نجت ثالثة ومرة – الناصر

,  تتعقبه ظلت,  مبٌتة نٌة سوء ولكنها..  الحكٌم لعبد الجو فى منصوبة كلها الفخاخ

,  الؽرب والء أو,  الشرق والء علٌه ٌفضل أن دون,  لمصر الكامل والبه بسبب

 من بارا ابنا مصر فحرمت,  المطاؾ نهاٌة فى منه تمكنت أن إلى تتعقبه ظلت

 .أبنابها

 حٌن كعادتهم اللٌلة تلك فى بٌنهم در الذي الحدٌث ذلك هو أقول ما على والدلٌل

 قاله مما وكان... ٌشؽلهم الذي الربٌس الموضوع هى تكون السٌاسة فإن ٌجتمعون

 :اللٌلة تلك فى المشٌر

 ترٌد تحررٌة حركة أي مساعدة ضد إنً معناه مش ده حؤقوله اللى..  جماعة ٌا -

 أنا ابتدٌنا – ٌعطٌه ال الشا فاقد لكن..  االستعمار أنواع من نوع أي عن االستقبلل

 ابعتوا – الفبلنٌة البلد جانب إلى قفوا..  طلبات صٌؽة فى أوامر أنها نحس والرٌس

 ٌحبوش ما ومصر هللا!!  تساعدوها والزم حكمكم من قرٌبة ألنها العبلنٌة للبلد فرق

 الٌمن فى بٌها نحارب أسلحة نطلب لما..  نفسها عن الدفاع وتستطٌع, تقوى أنها لها

 .. ٌدونا
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 بٌحاربوا ووالدنا وذخٌرة أسلحة نبعت عمالٌن وإحنا..  ٌدونا..  بلد أى بٌها نساعد

 إن..  ذلك من واألدهى!!  تحمٌها اللى لؤلجهزة محتاجة بلدي بٌمنما,  حتة كل فى

 !معاها ومش روسٌا ومع...  معاها ومش أمرٌكا مع إحنا

 دول طٌب..  الحبلٌن على اللعب فى لنستمر منهم أذكى مش إحنا إن نفهم كلنا الزم

,  المنطقة فى مصالحهم على ٌإثر ونظامنا,  لهم قلق عنصر بٌعتبرونا الؽرب

 ولو حتى – حاجة منهم نطلب نٌجى فلما,  بٌشتمهم ألنه بعجرفة جمال وبٌكلموا

 وانتوا حاجة وال الصاحب هٌاش ما وروسٌا...  بٌرفضوا – تموٌنٌة مواد كانت

, دي البهدلة على زانقنا اللى إٌه:  أسؤله لما... كمان الربٌس رأى ده أن عارفٌن

 ". محتاجٌنهم إحنا ما ؼٌرهم قدامنا حد فٌه هو" لً ٌقول

 أحد ال.  بعض على نضحكش وما حقٌقة دي..  استعمارٌة دول كلهم ان الخبلصة

...  مصر أرض من شبرا أحدا نعطً أن نقبل لن ونحن, ثمن ٌؤخذ أن دون ٌعطً

,  محسوبة المسؤلة.. أعمق فى ؼارة أي من تحمٌنا التً األجهزة ٌعطونا لن وهم

 ووراءها...  روسٌا أٌدي فى لعبة – العربٌة والدول – أننا عامر رأى من وكان

 من كل..  ٌقول وكان الؽربة لمعسكر ووراءها أمرٌكا ٌد فى ولعبة الشرقى المعسكر

 فٌما التفرٌط من المصرٌة القٌادة منعت الوطنٌة ولكن,  ٌؤخذ أن ٌرٌد كان أعطى

 .7653 عام ٌولٌو 31 ثورة أجله من وقامت به تعهدت

 ٌرأس المشٌر كان 7699 – بصددها نحن التً السنة نفس فى أنه الطرٌؾ ومن

 . وبٌنهم بٌننا العبلقة لٌحسن باكستان لزٌارة وفدا

 كان التى الدولٌة الطوارئ قوات سحب ٌقترح أن الحكٌم عبد من الناصر عبد وطلب

 . بالتصرٌحات وٌجعجع"  فٌها ٌحتمى"  بؤنه تهم إذا لناصر إذالال بسبب وجودها

 طرٌق عن باكستان من اإلشارة هذه عامر ٌرسل عندما أنه ناصر تصور وكان

 .ستلتقطها الؽرب أجهزة فإن البلسلكى

 .الؽرب على للضؽط ناصر من التصرؾ هذا كان
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 كان وإذا,  الؽرب دول تخدع لم المناورة هذه ولكن اإلشارة هذه عامر أرسل وفعبل

 تعرض أٌضا وفإنه الجوٌة المصاٌد هذه بنصب قتلة لمحاوالت تعرض قد المشٌر

 . األرضٌة المصاٌد من آخر لنوع

 منصوبة كانت التى الفخاخ أرى,  اآلن وحدتً فى ذكرٌاتً أستعٌد إذ وإنى

 ورضى فخر مصدر نراها كنا بل!!!  الناظرٌن تسر بصورة أعٌننا أمام وموضوعة

 أذكر ولكنى المشٌر ضد مإامرات من حٌك ما بكل الكاملة اإلحاطة هنا أدعى وال, 

 .أعظم كا خفى ما أن شك وال أعرفه ما كل فقط

 : قوله عامر الحكٌم لعبد المدٌح معرض فى ٌردد كان خروشوؾ إن لكم ذكرت

 ٌعرؾ ألنه عامر الحكٌم عبد لنا ٌرسل فإنه شٌبا الروس من أراد إذا ناصر إن_ 

 . لمطالبه نستجٌب إننا

" الثانى الرجل"  أبدأ ٌقولون ال فإنهم,  المشٌر عن تحدثوا إذا كانوا الروس أن كما

 ".مكرر األول"  قول على ٌحرصون بل

 ضد الناصر عبد جمال صدر إٌؽار إلى ذلك وراء من ٌهدفون شك ببل الروس كان

 ثقته وعدم,  القوٌة شكوكه ٌعلمون كما,  بالسلطة ناصر ؼرام ٌعلمون فهم" المشٌر" 

"  العبارات هذه إلى فانظر..  قلب ببل السٌاسة أن ذلك فوق ٌعلمون وهم,  إنسان بؤى

 وهو جمال شعور ٌكون فماذا"  الحكٌم عبد طرٌق عن جاءت إذا المطالب ٌلبون

 ؟ الظن هذا عنده ٌرسخ حٌن الجمهورٌة وربٌس العربى الزعٌم

..  له ند   بؤنه الناصر عبد إلفهام منهم تعمد أنها" مكرر األول"  عبارة إلى وانظر

ا ٌقبل ال رجل وهو  . جانبه إلى ند 

 والمفضل" مكرر األول"  من التخلص على الناصر لعبد تحرٌضا هذا كل ٌكن أم

 عبد المشٌر نهاٌة إلى أدت التى الطرٌق معالم إحدى هى األفعال هذه..  الروس لدى

 . مؤساوٌة نهاٌة عامر الحكٌم
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 كان نفسه ناصر إن بل,  والبر الجو فى الفخاخ له ٌنصبون الذٌن هم فقط ٌكن ولم

 من مرامٌه فهم عن اآلن حتى عاجزة كنت وإن,  األرض على فخاخا له ٌنصب

 . ذلك وراء

 فى – بٌبل بن بؤحمد أطاح الذي االنقبلب بعد:"  الواقعة هذه أذكر المثال سبٌل وعلى

 العبلقات شاب االنقبلب هذا بعد,  السلطة على بومدٌن هواري واستٌبلء – الجزابر

 عبد جمال بٌن الخطابات تبادل وبعد.  والشكوك التوتر بعض الجزابرٌة المصرٌة

 األجواء تصفٌة لمحاولة الجزابر إلى المشٌر سفر تقرر,  بومدٌن وهواري الناصر

 :المشٌر ناصر سؤل وقد, وناصر عامر بٌن التالى الحوار دار القرار هذا اتخاذ وقبل

 : المشٌر فؤجاب... ؟ رأٌك ما -

 وهم ببلدهم فإنها,  واقعٌٌن نكون أن وأرى.....  األمر وقضى وقع اإلنقبلب -

 المباحثات خطة على واتفقا,  الرأي هذا على الناصر عبد ووافقه.... فٌها أحرار

 مصر اعتراض عدم الجزابرٌٌن إعبلم علً,  الجزابر فً المشٌر سٌجرٌها التً

 .بٌبل بن سبلمة على لئلطمبنان مصر رؼبة إبداء مع بومدٌن هواري علً

 المباحثات إجراء وبدأ"  عامر الحكٌم عبد"  بومدٌن هواري استقبل الجزابر وفى

 أثرها على نهض بكلمات بومدٌن هواري أذن فى ٌهمس من جاء أثنابها وفى

 أثرها على نهض بكلمات بومدٌن وؼاب لحظات الؽٌاب فى الحكٌم عبد واستؤذن

 رادٌو"  وبٌده عاد ثم بومدٌن وؼاب,  لحظات الؽٌاب فى الحكٌم عبد واستؤذن

 !!.. لٌسمع المشٌر أمام ووضعه" ترانزستور

 فٌها ٌهاجم وهو, هٌكل مقاالت تذٌع المصرٌة"  العرب صوت"  إذاعة كانت

 شعبٌة من به ٌتمتع وما,  بٌبل بن محاسن وٌعدد" بومدٌن"  به قام الذى االنقبلب

 . االنقبلب بفشل وٌتنبؤ كبٌرة

 وأخذ هٌكل كبلم إلى أخرى مرة ٌعود أن قبل العسكرٌة األناشٌد ٌذٌع البرنامج بدأ ثم

 . وأخرى فقرة كل عسكرٌة أناشٌد تتخللها فقرات ٌذٌع البرنامج
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 جاء من بصورة وأظهره,  علٌه ٌحسد ال موقؾ فى عامر التصرؾ هذا وضع وقد

 سوء ذلك فى بما الثورٌة بومدٌن حكومة ألذى عامر ٌعرض قد وهذا!!  لٌخدعهم

 بنٌة جاءهم الذى,  عامر الحكٌم عبد تجاه والنفور الفتور األقل على أو المعاملة

 .العربٌتٌن الدولتٌن بٌن الود حبال إعادة فى حارة ورؼبة صادقة

 شخصً تصرؾ مجرد هذا بؤن القول سوى لبومدٌن ٌسوقه تبرٌرا عامر ٌجد ولم

 . القاهرة فى مرٌضا الناصر عبد ترك وأنه هٌكل من

 حدث فكٌؾ...  ؟ سفرى قبل شا كل على متفقٌن نكن ألم:  لجمال قال عاد ولما

 هذا؟

 والصحافة هٌكل مقاالت إذاعة على معتادة اإلذاعة..  أفعل وماذا:"  الناصر عبد قال

 "!! حرة واإلذاعة حرة

 ؟ الكبلم هذا لى أتقول...  اسود خبر ٌا:" المشٌر صرخ

 .لبومدٌن أنت أعطٌته كالذى تبرٌرا أعطٌك.... ٌعنى:  الناصر عبد قال

 . نٌتها حسن فى وشك,  ذلك بعد مصر بومدٌن تجنب وقد

 قال أن إال هٌكل من كان فما الناصر عبد مع حدٌثه بعد أٌضا هٌكل عامر عاتب وقد

 "! حاجة كل عارؾ وسٌادتك..  أمرى على مؽلوب أنا...  عارؾ سٌادتك:" 

 األردن إلى سافر عندما – الفخاخ لنفس أو – التصرؾ لنفس عامر تعرض وقد

 بمقال فوجا,  العبلقات تحسٌن على ٌعمل هناك هو ففٌما,  حسٌن الملك لمقابلة

 !!حسٌن الملك فٌه ٌشتم لهٌكل

 لى ظهر ما ذكرت وإنما,  المتشابهة التصرفات بكل أحٌط أن بالطبع أستطٌع وال

 شهٌد كل ٌتلقى كما وتلقاه,  واسعة رحمة هللا رحمه المشٌر من عرفته وما منها

 .مظلوم
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 رؼبة كانت لذا,  قاتلة ذبذبة تعانى,  الفترة تلك فى لمصر الخارجٌة السٌاسة كانت

 لقد..  مٌاه أى فى مراسٌها الخارجٌة السٌاسة سفٌنة تلقى أن فى قوٌة الناصر عبد

 األمرٌكٌة المٌاه فى اإلبحار وحاول,  مرفؤ إلى ٌصل فلم,  السوفٌتٌة المٌاه فى أبحر

 بؤلفاظ وٌشتمنا مندفع فهو..  الناصر عبد جمال فى نثق ال قال جونسون ولكن, 

 . وأمرٌكا مصر بٌن الثقة إلعادة المحاوالت باب إلؼبلق كافٌا الرد هذا وكان" بذٌبة

,  فرنسا وبٌن بٌنها الخبلؾ أسباب إزالة مصر حاولت - أٌضا - العام نفس وفى

 . دٌجول لمقابلة عامر المشٌر برباسة فرنسا إلى وفدا فؤرسلت

 عبد وكان,  الرحلة هذه فى سفره قبل المشٌر وبٌن بٌنى دار حوارا هنا وأذكر

"  صعبة مهمة هذه للمشٌر وقال,  الرحلة هذه على كبٌرة أماال ٌعلق الناصر

 ". الصعبة المهمات رجل"  عامر على ٌطلق جمال كان وبالمناسبة

 فؤنا..  بها مقتنع ؼٌر ولكنى فرنسا عن بٌانات بها أوراقا لى أعدوا:  المشٌر لى قال

ه ما أقول أن أحب..  اإلنشابٌة الخطب أحب ال ا,  به مقتنع أنا وما أحس   الورق هذا أم 

 . معى أخذه فلن

 .. فرنسا إلى ذاهب أنت لماذا:  سؤلته

 هى فرنسا فإن,  وعلمٌة ثقافٌة صبلت وإٌجاد..  بٌننا الجمود كسر لمحاولة:"  قال

 .. والثقافة العلم بلد

 ٌبقون الذٌن هم والعلم واألدب الثقافة إن...  الحقٌقة هى هذه...  بالضبط:"  له قلت

 على أرؼم ثم بجٌشه ٌحتلها أن استطاع لقد,  لمصر نابلٌون ؼزو إلى انظر

 علمٌة بعثة الرصاص ومعه جاء لقد... ؟ الؽزو هذا من ٌبقى الذي فما...  مؽادرتها

 وصؾ كتاب..  المطبعة...  رشٌد حجر...  الثقافة سوى الؽزو هذا من ٌبق ولم... 

 .وجٌشه نابلٌون بعد بقى ما هو هذا..  مصر
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 التى وحكومته وكفاحه,  دٌجول حٌاة تارٌخ عن ملخصا ذلك بعد للمشٌر وأعددت

 . المنفى فى كونها

 وصفه دٌجول أن حتى,  طٌبا لقاء ودٌجول عامر لقاء وكان المصري الوفد سافر

 وكاالت حدٌث اللقاء وكان"  الجدٌدة ومصر,  الجدٌدة فرنسا بٌن لقاء:"  بقوله

 والصرٌحة,  الهامة المحادثات فٌه تمت لقاء بؤنه ووصفوه والؽربٌة الشرقٌة األنباء

 الفرنسٌة العربٌة العبلقات طرٌق فى تراكمت التى الجلٌد تبلل أذابت التى والدقٌقة

 .7659 عام منذ

 

 وحدتً بستان فى خبٌث نبات

 

"  سوى,  جلٌس وال أنٌس فبل,  فراغ فى أعٌش إنى اكتشفت,  الزواج من أشهر بعد

 أخرى وأحٌانا بالحراسة أحٌانا إلٌهما عهد اللذان وهما البوابة عند وآخرٌن" متولً

 . المنزل طلبات لتلبٌة

 المحٌطة الشوارع فى قلٌبل بها ألتجول بالعربة أخرج أن,  الوحٌدة تسلٌتى كانت

 كامل محمد"  فٌه ٌسكن الذي الشارع فى نفسى وجدت الجوالت إحدى وفى,  بالفٌبل

 من تمثٌلٌة إذاعة عند اإلذاعة تقدمه أن اعتادت لطوٌل االسم وبهذا"  المحامى حسن

 .تؤلٌفه

 على التردد لى سبق إذ عمٌقة ؼٌر كانت وإن و سابقة معرفة به لى كانت ولما

 تلك حالتً فى وأنا بدا أجد فلم تؤلٌفه من سٌنمابٌة قصة على الحصول بنٌة و منزله

 من بدا أجد لم,  نفسً عن ألسرى,  إلٌه أتحدث شخص على العثور فى الرؼبة من

 .بزٌارته معى كان الذي متولً وفاجؤت بزٌارته أقوم أن

 زٌاطهم"  وعبل وبناته بزوجتٌه المزدحمة فٌلته فى بحفاوة حسن كامل محمد قابلنى

 . زٌارتهم عن الطوٌل انقطاعً سر عن وٌتساءلون,  بى ٌرحبون وهم" 
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 فى سٌدة وهو,  أوالده أم األولى,  زوجتٌه مع واحد بٌت فى ٌعٌش حسن محمد كان

 . سنه مثل

 . الجمال شدٌدة السن صؽٌرة وكانت الجدٌدة زوجته والثانٌة

 مدلبل, الحال سوء ٌشكو وأخذ جانبا المحامى حسن كامل بى انتحى الٌوم هذا فى

 ". األٌام هذه فى اإلذاعة فى شٌبا لى تسمعٌن هل:" بسإالً ذلك على

 التى األسماء من اسمه كان أن بعد اإلذاعة فى عنه شٌبا له أسمع أكن لم وبالفعل

 :ٌسؤلنً وهو أمامً الرجل وبكى إذاعٌة بولٌسٌة لمسلسبلت كمإلؾ ٌومٌا تسمع

 فمه من تفوح كانت ؼرٌبة رابحة أن ومع,  وبناته زوجتٌه ٌطعم أن ٌمكن كٌؾ -

 وحزنا,  علٌه شفقة امتؤل قلبً أن إال,  حركاته على واضحا وأثرها,.  ٌحدثنً وهو

 حتى – قال كما -" سلفة"  المال من شا معً كان إن ٌسؤلنً كاد فما أجله من

 . معً ما كل أعطٌه وجدتنً

 رأٌت ما لكثرة,  تطق ال نفسٌة آالما لى سببت,  أسرٌة لعبلقة بداٌة الشفقة هذه كانت

 كانت ما فكثٌرا,  نفسه وبٌن بٌنه أو,  زوجتٌه إحدى وبٌن بٌنه محزنة مواقؾ من

 زٌادة على فٌها هو التى الحالة وتساعد...  أثرها على ٌنهار سكار نوبات تنتابه

 . واالنهٌار البكاء

 قادرة أنى وظننت النخوة فؤخذتنى,  وعابلته مشاكله فى ؼارقا أراه أن مؤلوفا أصبح

 وبٌن بٌنه التى العبلقة إلى وتسا أسرته وتدمر تدمره التى العلة هذه من شفابه على

 أدت فقد,  حٌاتً فى اتخذتها التى القرارات أحمق من القرار هذا وكان,  زوجتٌه

 .الحزٌنة األسرة هذه وبٌن بٌنً الروابط زٌادة إلى

 من أعرفه كنت الذى الرجل نفسه هو وجدته الذى حسن كامل محمد ٌكن لم والحق

 التؤلٌؾ عالم فى بنجاح طرٌقها تشق بدأت,  المعة وشخصٌة,  فنانا مثقفا كان,  قبل

 وكانت,  البولٌسً الطابع ذات المؽامرات لقصص محبا,  ذكٌا لبقا وكان اإلذاعً

 فقد اآلن أمامً أراه الذى هذا أما,  المسلٌة والطرابؾ الحكاٌات من تنفد ال جعبته

, براثنها فى واقعا وجدته التً العلة إلى هذا كل رددت وبالطبع,  مختلفا شٌبا كان
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 - كٌشوت دون إلى – أدري أن دون - فتحولت محاربتها قررت التً العلة هذه

 عادته ترك على أحضه كنت,  ٌزورنً مرة كل ففى.الهواء طواحٌن أحارب

,  بقولً تؤثر أنه من ٌقٌن على أصبح عندما إال أتركه وال,  أعماله إلى وااللتفات

 الوعد وبذل,  والندم لبلقتناع إظهاره من ٌؤتٌنً الٌقٌن وكان لنصابحً واستجاب

 أزوده أن بعد,  ؼامرة سعادة فً وأنا وأنصرؾ فؤتركه,  ٌؽضبنً ما عن باإلقبلع

 . الصعبة ظروفه مواجهة على ٌعٌنه المال من بقدر

 ٌكن ولك...  القدٌمة عادتها إلى عادت رٌمة أن دابما أجد كنت,  التالٌة الزٌارة وفى

 إقناعه ومحاولة,  نصٌحته إلى تعود التً" رٌمة"  كنت أٌضا فؤنا" رٌمة"  وحده هو

 . الكتابة عن والتوقؾ,  ذلك فى التمادي على بإصراره,  وبٌته نفسه ٌدمر بؤنه

 ذلك جاء وبالطبع,  تزوجت قد بؤننى أخبرتهم عندما الثانى الخطؤ فى وقعت ثم

 سبب عن وٌتساءلون,  أزورهم أن فى الدابمة رؼبتهم من رأٌت ما بعد التصرٌح

 قادرة أعد فلم حٌالهم موقفً ؼموض من بحرج أشعر بدوري وكنت أحٌانا الؽٌاب

 والحب والمسبولٌة الشفقة بروابط ربطتنً التى الصلة تلك بهم صلتً قطع على

 . بزٌارتهم نفسً عن والتسرٌة ألسرته

 اإلسم وأصبح" دكتور"  من تزوجت أنى بإببلؼهم فضولهم إرضاء من بدا أجد لم

 إلى الخطؤ هذا وأدى" .الدكتور"  هو المجهول زوجً عن وبٌنهم بٌنً ٌتردد الذى

 أكن لم.  وبالطبع والمشٌر أنا بها أقٌم التى الفٌبل فى لزٌارتً دعوتهم..  أكبر خطؤ

 فى ناقشنً وقد, العبلقة بهذه علم على أصبح قد كان المشٌر أن لوال ذلك على أجرإ

 الوسط أن وتعلمٌن,  الفنً الوسط من أنهم تقولٌن فؤنت"  خطؤ هذا إن:"  قاببل األمر

 أبرز كنت والتً فٌها أعٌش التى الوحدة ذرٌعة ولكن,  والثرثرة الفضول كثٌر الفنً

 على   ٌشفق كان فقد مضض على األمر ٌقبل جعلته حسن كامل ألسرة زٌارتً بها

 . حٌلة بالٌد ٌكن لم ولكن,  فٌها وضعنً التى العزلة هذه من نفسه قرارة فى

..  بهدوء ٌناقشنً راح وكعادته,  بٌتً إلى دعوتهم فى برؼبتً المشٌر أقنعت ثم

 ٌكون قد البٌت إلى ؼرباء ودخول,  حراس ببل هنا إلى آتى إنى تعرفٌن أنت وقال
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 أنه ثم..  كله البلد وأمن الربٌس أمن عن مسبول أنى تعلمٌن وأنت على   خطر فٌه

 . الخطورة منتهى فى هذا..  امرأتٌن من متزوج

 صحبتهم فى تسلٌة أجد وأنا,  صعبة ظروؾ فى – بسطاء قوم هم – خطر ال,  قلت

 . بشا ٌعقب ولم فسكت

 أن على واتفقنا,  منزلى فى وزوجته الرجل باستقبال عامر الحكٌم عبد لى سمح

 . فٌها موجود هو ٌكون ال أوقات فى الزٌارات هذه تكون

 الصدٌق هذا عن – وآخر وقت بٌن - الحكٌم عبد مع أتحدث أن الطبٌعً من وكان

 الكتابة عن ومتوقؾ,  سٌبة ظروؾ فى إنه خاصة مساعدته وأطلب, ٌزورنً الذي

 من ٌساورنً القلق بدأ ذلك ورؼم آخر شا أى أو أمبلك من إٌراد له ولٌس

 حالة فى دابما ٌجعله كان,  عادته فى التمادي على فإصراره,  حسن كامل تصرفات

 ؼدر شاكٌا وٌنهار ٌبكً وإما,  زوجتٌه مع مشاجرة فى ٌشتبك إما فهو,  سوٌة ؼٌر

 .الحدٌقة فى ٌتجول وإما,  الهروب إلى لجوبه فى السبب وأنهما,  الزمان

 حوالى وبعد,  دقابق بضع كل المطبخ على تردده كثرة الحظت له زٌارة وفى

 تفعل أال على نتفق ألم"  له فقلت,  بصعوبة ٌسٌر وهو مقببل رأٌته ساعة نصؾ

 فى أهملت أنت بل:"  له فقلت.." تعبان أنا:"  متلعثم بلسان قال"  ٌضرها ما بنفسك

 الحال هذه على ستبقً كنت وإذا...  اآلن أنت كما تقؾ أن تستطٌع وال – نفسك حق

 ".مقابلتكم فى االستمرار أستطٌع فلن

..  الدواء زجاجة عن بحثا المطبخ إرجاء فى به أطوؾ وشرعت ٌدٌه من وأخذته

 إلى ورفعتها الزجاجة أمسكت,  الخزٌن أكٌاس بضعة وراء زجاجة وجدت وبالفعل

 فى الكراهٌة فرأٌت إلٌه ونظرت,  الحوض فى وتهشمت ٌدى من فوقعت أعلى

 .أبنابه من ولدا قتلت كؤنى..  عٌنٌه

 "!!علٌكً حرام:"  قاببل وجهً فى صرخ وقد
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 عمره حتى شًء كل ٌخسر..  وماله صحته ٌخسر إنه له قلت أناقشه أن وحاولت

"  إلى ٌنظر وهو شدٌد بكاء فى وانخرط إلى   ٌصؽً أنه علٌه ٌبدو ٌكن ولم..  ودٌنه

 . رؼباته إال الدنٌا فى شٌبا ٌري وال مرهق إنه,  أفعل ماذا واحترت"!! الحوض

 ٌستطٌع ٌكن فلم,  الصالون فى كنبة على,  عندى وزوجته هو بات اللٌلة تلك وفى

 .اإلرهاق شدة من الوقوؾ

 حٌاة وضعت بؤنى افكر وأنا,  جفن فٌها لى ٌؽمض لم قلقة لٌلة أمضٌت فقد أنا أما

 ما ٌبرر عذرا له أجد ولم..  بؽٌره بالك فما بنفسه ٌضر رجل ٌد فى وحٌاتى عامر

 .أسرته طلبات كل بتلبٌة أقوم فؤنا,  الصورة هذه على فٌه هو

 شرحت وال حسن كامل مع معاناتً له أشك فلم,  عامر عن شٌبا أخفً مرة وألول

 . النوبة تعاوده حٌن علٌه ٌكون عما شٌبا له

 على – الحدٌقة من جمعها – الزهور من باقة بوضع مشؽوال وجدته الصباح وفى

 ووعدنً,  باألمس حدث عما واعتذر,  اإلفطار طعام ولزوجته لى أعد ثم المابدة

 .العادة هذه عن اإلقبلع سٌحاول وأنه المضاٌقة إلى العودة بعدم

 مقتنع وأنه,  عادته من كثٌرا خفؾ أنه وأخبرتنً,  زوجته بى اتصلت أٌام وبعد

 . الؽداء على فدعوتهما...  بنصٌحتً

 ٌرتدى عامر كان..  أمامى متنكرا بعامر فوجبت جالسون نحن وبٌنما..  جاءوا

 . كبٌرة نظارة عٌنٌه على وٌضع,  وبٌرٌه كوفٌة

 المفاجؤة فى رأٌك إٌه:"  لى قال جلس أن وبعد"  الدكتور أنه على نفسه عامر قدم

 كامل عنى تكلم الحدٌث وأثناء ضٌوفً مع الحدٌث أطراؾ ٌتجاذب بدأ ثم ؟" دى

 . فٌه مبالػ بشكل وإطراء مدح كله حدٌثا حسن

 رإٌتكما أردت أنً حتى كثٌرا عنكم حدثتنً – ٌقصدنً – بٌبل:"  عامر له وقال

 .تقدٌرها مستوي على تكونا أن وأرجو بنفسً
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 كامل قال انصرافه بعد أنه والطرٌؾ المشاؼل ببعض متعلبل عامر انصرؾ ثم

 ".على   ؼرٌب مش شكله" ... إٌه فى دكتور هوه"  حسن

 الحدٌقة فى تقؾ بزوجته فوجبت لى وزوجته كامل زٌارة أثناء األٌام من ٌوم وفى

 أثارت بصورة معه تضحك كانت – البوابة حارس – زٌد أبو المنعم عبد مع تثرثر

 كل تكون أن فٌنبؽً معرفتً أنك ٌعرفون الكل أن وأفهمتها فنادٌتها.  ؼضبى

 وقدري قدرك من ٌحط هذا إن:"  لها وقلت معى مكانتك مستوى على تصرفاتك

 فٌها نفسها ألن"  كباب أكلة"  تطلب كانت أنها بقولها الموقؾ لى بررت وقد"  أٌضا

,  متولً من أو منى تطلبه شٌبا ترٌد كانت وإذا,  معه الحدٌث معاودة من فحذرتها

 بالتواجد فقط له المسموح ألنه المعاطى أبو أو زٌد أبو المنعم عبد ٌؤمر ومتولً

 زوجته ؼٌابً فرصة منتهزا حسن كامل وجدت المنزل دخلت عندما. الفٌبل داخل

 وضعتها التى,  نفسً وعلى علٌه وحزنت, بالؽضب أحسست ممنوع هو ما لٌفعل

 . األرض على وهشمتها الزجاجة ٌده من فؤخذت,  حرج موقؾ فى

 الزجاج وشظاٌا و األرض على المراق الدواء إلى نظر وإنما,  المرة هذه ٌبك لم

 على حرٌصة كنت فقد,  ذلك ورؼم,  ٌكرهنى صار أنه وأحسست المتناثرة

.. اللٌمون من كوبا لك سؤصنع:"  قابلة مصالحته فؤردت زوجته ومصلحة,  مصلحته

ق  عن ألكفر..  اللٌمون لك سؤصنع الذى أنا..  ال" الفور على فقال" دمك ٌرو 

 ".تصرفً

 اشعر نفسً قرارة فى وكنت ٌقظا تكون أن سوى شٌبا منك أرٌد ال أننً:"  له قلت

 حرام:"  نصحه فى صادقة برؼبة وواصلت..  عنه منصرفة زوجته لرإٌتً بالقلق

 ".أسرتك إلى انتبه..  شا كل ستخسر..  بنفسك تفعله ما علٌك

 بخطى قادما رأٌته طوٌلة فترة وبعد بالقراءة أنا وانشؽلت اللٌمون لصنع ذهب ثم

 فصرخت منه فسقط نحوى بالكوب المرتعشة ٌده ومد,  اللٌمون من كوبا حامبل ثقٌلة

 وبالفعل..  الزجاجة عن أفتش مهرولة وقمت" اسود نهارك ٌا....  تانى"  وجهه فى

 كارثة فى أننً وأحسست,  الزرع وسط الحدٌقة فى مخبؤة عنه أبحث ما وجدت

 .منها أتخلص كٌؾ أدرى وال حقٌقٌة
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 للؽاٌة مشؽوال عامر كان العام هذا وفى,  7699 عام من األول النصؾ فى كنا

 إلى رحلته فى حدث مثلما أسابٌع عدة وأحٌانا,  أٌام عدة ٌطول بٌتً عن ؼٌابه وكان

 ٌعلم أن لى زٌارته عند المعتاد من وكان,  ٌوما وأربعٌن خمسة استؽرقت فقد الٌمن

 " .األوالد بٌت"  الجٌزة فى بمنزله فٌطلبه خطؤ ٌقع ال حتى الزٌارة بهذه جمال

 إلى للسفر استعدى..  رؼبتك لك سؤحقق"  لى وقال مبتسما المشٌر جاءنى ٌوم وفى

 "لندن

 بل وحدى أسافر"  بالطبع"  ٌتركنى ولم,  الرحلة تلك فى المشٌر معى ٌسافر لم

 ومعه مصري رجل استقبلنا بلندن المطار وفى و عامر مصطفى أخوه صحبنً

 لمشاهدة وٌصاحبنً,  سٌنتظرانً بؤنهما أخبرنً قد المشٌر وكان,  األلمانٌة زوجته

 . البلد معالم

 ولكن شوارعها فى والسٌر,  لندن لمشاهدة سؤخرج أننً تصورت لندن وفى

 ألن..  مساء العاشرة الساعة فى تنامً أنك األوامر:"  قاببل اعترض عامر مصطفى

 ". لٌبل بك ٌتصل قد المشٌر سٌادة

 ثم بدري تنام والعٌال..  أصحابً أشوؾ خارج أنا:"  قاببل مصطفى تركنً ثم

 . وانصرؾ ضحك

 أفعله ما أجد ولم,  العادٌة الفنادق أحد فى ضٌقة حجرة فى وحٌدة نفسى ووجدت

 فترة وبعد بالحجرة وجدتها التى الجرابد بعض تصفح أو التلٌفزٌون مشاهدة سوى

 ٌرٌد كان عامر الحكٌم عبد اآلخر الطرؾ على ووجدت,  التلٌفون جرس دق

 فؤجبته لندن فى الجو عن سؤلنً الحدٌث وأثناء,  وصولً سبلمة على االطمبنان

 . شٌبا أر لم بؤننً

 عادا ثم,  المتاحؾ إلى وصحبانً األلمانٌة وزوجته الرجل جاء,  التالً الٌوم وفى

 زحام فى وانؽمر ناظري عن اختفى فقد عامر مصطفى أما,  ثانٌة الفندق إلى بى

 . المدٌنة
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,  لندن من فورا العودة بطلب فٌها وفاجؤنً عامر من أخرى مكالمة جاءت ثم

 أى معه أحضر ال فؤنا.  ذلك لى قال لماذا أدر ولم,...  الثورة عٌد احتفاالت ألحضر

 باكر بعد ما إلى سفري إرجاء فرجوته طلبه على أصر ولكنه.  رسمٌة احتفاالت

 ذلك على فوافق ٌلزمنً ما بعض ألشترى – واحد لٌوم ولو – الفرصة لٌعطٌنً

 .بصعوبة

 لندن إلى رحلتً لضٌاع ؼضبً ابتسامة أزلت المنزل إلى عامر وجاء لمصر عدت

 أثناء منه قرٌبة وجودي فى ٌرؼب بؤنه رجوعً على إصراره برر ثم,  سدي

 . الفرصة هذه تضٌع أن ٌشؤ فلم أٌام عدة معى البقاء ٌمكنه وأنه الثورة احتفاالت

 أعطانى المتكلم صوت سمع أن وبعد السماعة عامر فرفع التلٌفون جرس رن

 ولكنً,  اآلن زٌارتً فى الرؼبة وأبدٌا وزوجته حسن المتكلم وجدت السماعة

 أضع أن وقبل الصباح فى الحضور فقررا موجود الدكتور بؤن لهما اعتذرت

 بنزٌن ثمن ٌملك ال ألنه إلحضاره السٌارة إرسال حسن كامل منً طلب السماعة

 . سٌارته

.  الناس هإالء فى تثقٌن زلت أما:"  الحكٌم عبد لى قال السماعة وضعت أن وبعد

 ". عادٌة لٌست وظروفً أوضاعً إن

 .العزل السٌؾ سبق فقد,  به أرد ما أجد ولم

 وعندما لزٌارتً حضرا عندما مرٌوط كنج إلى للسفر نفسى أجهز كنت الصباح وفى

 عن إرجاعهما فى محاوالتً تفلح ولم معى للسفر أٌضا هما استعدا بسفري علما

 األعصاب مضطرب التؤثر سرٌع كان فقد,  ببكابه حسن كامل ؼلبنً فقد عزمهما

 أصابنً وقد" التؽٌٌر إلى حاجة فى أنا..  ؼٌرك لنا لٌس:"  دموعه بٌن من لً وقال

 وأختً أنا األولى فى عربتٌن فى سافرنا,  معً اصطحابهما من بدا أجد فلم الضعؾ

 سهٌر وزوجته حسن كامل محمد الثانٌة وفى.  متولً وٌقودها زهرة الصؽٌرة

 .. زٌد أبو المنعم عبد وٌقودها فخري
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 إلى المإدى الجانبً الطرٌق فى متولً ٌنحرؾ لم,  الصحراوي الطرٌق نهاٌة وفى

 فؤجاب ؟ أٌن إلى:"  فسؤلته مباشرة اإلسكندرٌة إلى سٌره واصل بل,  مرٌوط كنج

 المعمورة من قرٌب مكان فى سٌادتك لتكونى" لوران بسان"  فٌبل استؤجر المشٌر أن

 الفٌبل إلى وصلنا وعندما.  الكنج إلى المعمورة من الذهاب مشقة ٌتحمل ال ألنه, 

 .طرازها وفخامة,  جمالها أخذنى

 على وعثرنا,  فٌه نتوه أننا أحسست لقد حتى,  وأبهاء دهالٌز,  واسعا القصر كان

 مزروعا كان!!  السطوح فوق حدٌقة أرى مرة وألول,  البحر إلى ٌقود سرداب

 أنى أنكر وال, بونج البنج للعب موابد وبه – البحر على كبٌر تراس – بالنجٌل

 وبدأت,  مهمبل ٌبدو كان القصر أن فوق.  ملهاة الداخلٌة تفاصٌلها ؼرابة فى وجدت

 حسن كامل انصرؾ بٌنما,  وتنظٌفها فٌها سنبٌت التً األماكن إعداد فى زوجته

 الكهربابٌة المصابٌح من عدد لشراء متولً إرسال إلى واضطررت, العشاء إلعداد

 .منها خالٌة الفٌبل كانت إذ

 المسبول هو متولً وكان,  التلٌفزٌون ومشاهدة وضحك ثرثرة فى ٌومنا وقضٌنا

 عند أقاما فقد زٌد أبو المنعم وعبد المعاطى أبو أما,  مطالبنا وتلبٌة راحتنا عن

 .للحراسة البوابة

 حسن شقٌقه ومعه المشٌر زٌارة هى ظرٌفة مفاجؤة تنتظرنً كانت التالً الٌوم وفى

 بٌنً األلفة ونشؤت معً وسعدا,  معهما سعدت ولقد وطارق أمٌن وولده عامر

 إحضار بعد بالرجوع وعدهما أنه لوال, الدهما مع العودة رفضا إنهما حتً وبٌنهما

 .جمٌعا انصرفوا ثم المنزل من البٌجامات

,  السهرة وأثناء, رضوان وعباس نصر صبلح ومعه عامر جاء التالً الٌوم وفى

 محمد ٌقصد – الرجل هذا لوجود مطمبن ؼٌر بؤنه,  أذنً فى نصر صبلح همس

 . عامر أمام أخرى مرة الرأي هذا إعبلنه وكرر – وزوجته المحامً حسن كامل

 على طرأ ما فإن,  ظنه سوء باألصح أو,  نصر صبلح وفراسة ظن تحقق ولقد

 مزعجة تجربة أمام جمٌعا وضعنا,  أٌام من ذلك تلً فٌما,  تؽٌر من حسن كامل
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 ٌري أنه فؤعلن,  تنهار النفسٌة حالته وبدأت تماما وعٌه ٌفقد العلة تنتابه حٌن,  للؽاٌة

 .النوافذ وراء من علٌه ٌتجسس من هناك وأن, أشباحا

 حجرتً تشاركنً كانت التً وأختى أنا مذعورة صحوت نٌام نحن فٌما ٌوم وذات

 حسن كامل وجدنا وهناك, إلٌها فؤسرعنا,  حسن كامل حجرة من صادر صراخ على

 أقتلك سوؾ" قاببل ٌصرخ هو بٌنما,  عنقها على مطبقتان وٌداه,  زوجته على جاثما

 ". أقتلك سوؾ... 

,  زابؽتٌن..  عٌنٌه فرأٌت,  نحوى فاستدار" تفعل؟ ماذا...  جننت هل"  فٌه صرخت

 عنقها على أظافره وآثار,  مذعورة راقدة فكانت زوجته أما.. شا على تركزان وال

 . وكتفٌها

 من جذبته.  الوقوؾ على ٌقوى ال وهو, مذهولة نظرات إلٌنا ٌنظر حسن كامل ظل

 عن متعلثما ٌحكً فجلس,  األرٌكة على أجلسته حتى,  كالطفل معى فسار ذراعه

 التراس إلى بٌده فؤخذت,  الشبابٌك خلؾ من إلٌه ٌنظرون وأناس,  ٌطاردونه أناس

 هناك ولٌس,  أحد أمامك لٌس..  ؼٌرنا أحد ٌوجد ال...  بنفسك انظر:"  له وقلت

"  النوافذ وراء من ٌنظرون هم:"  مإكدا قال"  الثانى الدور فى أننا ثم,  البحر ؼٌر

 ".؟ الهواء فى أم ؟ الماء على ٌقفون هل...  ٌقفون وأٌن:"  قلت

 بكاء فً انفجر فجؤة أنه على,  اللحظة تلك فى منه بالخوؾ أشعر الواقع فى كنت

 مشٌرا قال.."  دى لنا عاملها أنت اللى الفضٌحة إٌه" نهره إلى فاضطررت,  عنٌؾ

 لكً الزجاجة أعطنً..  تؽضبنً التً هى... تضاٌقنً التى هى:"  زوجته إلى

 ٌضع أٌن سؤلنً وعندما اإلفطار طعام ومعه متولً جاء الصباح وفى"  وأنام أرتاح

...  بالمشٌر فورا واتصل...  ٌدك من هذا كل دع:"  الفور على له قلت معه ما

,  وقع بما فؤخبرته حدث؟ عما فسؤلنً..  علٌه السكوت ٌمكن ال حدا بلػ فاألمر

..  حٌاتها على خوفا الٌوم بعد معه تعٌش لن أنها قابلة الحدٌث فى زوجته وتدخلت

 ٌعرفه ال مكان فى واالختفاء بالهرب وهددت ٌخنقها رأٌناه أننا على بنا واستشهدت

 . أحد
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 استدعاء متولً من طلب وصوله وفور,  نصر صبلح ومعه,  عامر جاء وبالفعل

 .مواجهتها على أقوي ال جعلنً طبٌب

 بهذه مصابا لٌس أنه أكد المحامى حسن كامل بفحص وقام,  الطبٌب جاء وعندما

,  المرض هذا أعراض من أن لنا وشرح" البارانوٌا" بمرض أٌضا بل,  فقط العلة

 ال المرٌض وإن أصوات وسماع لهم وجود ال أشخاص رإٌة ٌتوهم المرٌض أن

 من فطلب,  كعادته كرٌما عامر وكان بالمستشفى عبلجه من والبد ذلك ٌدرك

 الطبٌب وحاول,  تكلفتها كانت مهما المناسبة اإلجراءات بكل ٌقوم أن الدكتور

 هذا بمثل المرٌض إن الطبٌب وقال,  رفضها كامل ولكن,  الحبوب بعض اعطاءه

  المرضٌة حالته إدراك فى ٌبدأ عندما الشفاء بداٌة وتكون,  بالعبلج ٌقتنع ال المرض

 بالقاهرة منزله إلى زٌد أبو المنعم عبد مع ٌرسلهما بؤن متولى عامر الحكٌم عبد أمر

 األسرة وافقت وقد المستشفى دخوله قبل موافقتها من والبد,  بحالته أسرته تعلم حتى

 . عبلجه على

 وتولى الطبٌب تقرٌر ومعه بهمان مستشفى إلى زٌد أبو المنعم عبد به ذهب ثم

 ".لوزه فتحً"  الدكتور عبلجه

 أبلؽنً ٌوم وذات,  بإخباره ٌؤتٌنً متولً كان وإن,  ذلك بعد وزوجته كامل أر ولم

, أوالده ٌرى أن ٌرٌد أنه بحجة,  للخروج المستشفً فى علٌهم احتال حسن كامل أن

 ثم و ٌرافقه الذي الممرض له فؤذن,  سجابر علبة شراء ٌرٌد أنه ادعى الطرٌق وفً

 الممرض له فقال الكبلم فى وٌتعلثم وتثاقل ببطء ٌسٌر وهو فترة بعد عابدا به فوجا

 !!" بٌتً خربت..  أستاذ ٌا"  ؼاضبا

 موت بعد,  العربٌة الصحؾ لبعض المحامى حسن كامل محمد باعها القصة هذه

 ملفقة قصة,  مؽشوشة بضاعة أعطاه فقد" الشاري" مع صادقا ٌكن ولم..  المشٌر

 . بضاعته ثمن وقبض آواه به رحب بٌت حرمة وال,  مٌت حرمة فٌها ٌراع ولم
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 على وردت التى األكاذٌب هذه نشر قبلت الصحؾ بعض ألن,  بالحزن ألشعر وإنى

 الفٌبل باب على البوابة حارس زٌد أبو المنعم عبد والصول,  حسن كامل محمد لسان

 . للبواب واألخرى له حجرة حجرتان هناك كانت حٌث القصر باب وعلى

 تحقٌق فى المشٌر اسم الستؽبلل زٌد أبو المنعم عبد على بالسجن علٌه حكم وقد

 بهما ٌوثق ال مصدرٌن عن مؤخوذا كبلما تنشر أن الصحؾ رضٌت فكٌؾ له مآرب

 ".مدان"  واآلخر" مرٌض"  فؤحدهما... 

 والمتمثلة و عامر الحكٌم عبد لوطنٌة المعادٌة لؤلهداؾ امتدادا الرجبلن هذا كان لقد

 حٌا صورته بتشوٌه ٌكتفوا لم فكؤنهم وؼٌرهما جمعة وشعراوي,  شرؾ سامً فى

 . مٌتا تشوٌهها فؤرادوا

 

 الصٌرفى قضٌة

 

 ولم,  متجهمة كانت عادتها ؼٌر وعلى,  بالهرم بٌتنا فى لزٌارتً ٌوما والدتى جاءت

 العبوس حالة من إخراجها من, وٌحترمها ٌحبها كان الذي,  المشٌر محاوالت تفلح

 .وتردد خجل من علٌها الحظته ما أٌضا أنا وأدهشنً,  فٌها هً التً

 :قابلة عامر إلى نظرت النهاٌة وفى

 موضوع فى أحدثك أن أرٌد هذا أجل من..  أبنابً من كواحد أحبك إنً تعرؾ -

 ..محرج

 سمعتك على ؼٌرتً لشدة. تشابٌن ما قولً....  ماما ٌا إحراج بٌننا لٌس:  عامر رد

 . مصلحتك هو أرٌده ما فكل..  تؽضب أال بشرط...  لك بؤقول
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 وسؤعمل,  ٌقلقك بما أخبرٌنً ولكن..  أعرفه..  ماما ٌا هذا أعرؾ:  المشٌر قال

 . راحتك على

 إال,  تجارته فى الصٌرفً تشارك أنك ولدي ٌا أعرؾ أكن لم: بحزن والدتً قالت

 القصة لطرافة..  لضحكاته العنان المشٌر أطلق وهنا.. جارتً أخبرتنً عندما

 .شا أي من تتحرج أن دون أولها من الحكاٌة له تحكً أن منها طلب ثم,  له بالنسبة

 اآلن وهى..  زٌنب السٌدة بحى القدامى جاراتً إحدى لزٌارة ذهبت:"  والدتً قالت

,  الطرٌق إلى ننظر خلفها فجلسا,  مشربٌة له بٌت فى,  األحمر الدرب فى تعٌش

 من كبٌر عدد وحولها والصنادٌق بالبضابع مؤلى كبٌرة" كامبون"  عربة فرأٌنا

...  جارتى"  نعناعة أم"  بٌت أمام ٌقع مخزن داخل إلى علٌها ما ٌنقلون,  الناس

 عامر الحكٌم عبد المشٌر مخزن هذا – ابنتى زوج أنك تعرؾ ال وهً - لى وقالت

 : فسؤلتها...  ٌبٌعوها ثم لتخزٌنها هنا وٌحضرونها البضاعة ٌهربون.. 

 ؟ أٌضا ذلك قبل جاءوا هل

 وٌستؽل بٌتاجر المشٌر.  الحال هذه على وهم شهور عدة منذ:"  جارتى قالت

 "!!كام التبلتة تلت"  له ٌقول أن ٌستطٌع من...  مركزه

 :باهتمام وسؤلها جلسته فى عامر اعتدل

 ؟ العنوان معك هل

 . طبعا

..  التلٌفون فً والدتً حكاٌة روى ثم رقما وطلب,  التلٌفون عامر أمسك الحال وفى

 أرٌد كما.. تلبس حالة فى الجمٌع ٌضبط وأن...  دقٌقة مراقبة أرٌد:"  ٌقول وسمعته

 ". ؼدا النتٌجة وأرٌد بالتحري علٌك, الصٌرفى ٌشارك من أعرؾ أن

 بها تؤت لما بؤخبار تؤتً..  ماما:"  ٌبتسم وهو قاببل إلى   التفت ثم المكالمة عامر أنهى

 لك تكون سوؾ الحالة هذه وفً, النتٌجة نعرؾ سوؾ وؼدا...  العامة المباحث

 ". قانونٌة مكافؤة
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 :والدتً قالت

 هذا من برئ أنك األحمر الدرب أهل ٌعلم عندما..  سعٌدة أكون أن مكافؤتً

 ...قاببل عامر ضحك...  الموضوع

 .. هللا أخاؾ فؤنا...  ماما ٌا عنً سوء أى تصدقً ال -

 وضبط,  كمٌن بعمل علمت وبالفعل,  بالهرم بٌتً فى عٌنً أمام بدأت القصة هذه

..  معدما ظننته الذي لهذا ودهشت,  زٌد أبو المنعم وعبد الصٌرفى وكانا,  المتهمٌن

 !!للصٌرفً شرٌكا ٌكون أن ٌمكن وآخر حٌن بٌن بالعون أمده وكنت

 مذعورة – حسن كامل زوجة – فخري سهٌر جاءتنً بؤسابٌع علٌهما القبض بعد

 . علٌه قبض زٌد أبو المنعم عبد أن وأخبرتنً

 والدتً كبلم من بداٌة,  حدق ما لها حكٌت لذا معرفة من بٌنهما ما أعرؾ أكن لم

 األوراق ٌسرق كان زٌد أبو المنعم عبد إن لها وقلت,  متلبسٌن علٌهم القبض حتى

 من باعتبارها,  المشٌر مكتب من أنها على طلبات فٌها وٌدون المشٌر مكتب من

 علٌها فٌوقع شفٌق لعلً المقدمة األوراق بٌن ٌضعها ثم,  االستراحات مستلزمات

 بٌنما..  شرفاء كمصرٌٌن هنا نعٌش نحن:  بقولى لها كبلمى وأنهٌت ٌدرى ال وهو

 ..قط ذلك بعد أرها ولم سهٌر وانصرفت سمعته وإلً المشٌر طهارة إلى ٌسا هو

 

 السٌاسة رؼم وفاء

 

 الذى القدر أدرى وال,  والعسكرٌة السٌاسة إطار فً,  عامر الحكٌم عبد الناس رأى

 الحقٌقً اإلطار كان نظرى وجهة من وهو,  إنسانً إطار فى رإٌته لهم أتٌح

 كان صفات كلها الحق جانب ؼلى والوقوؾ لؤلصدقاء والوفاء اإلنسانٌة مع المتوافق

 . ظلما أو,  ؼدرا أو قسوة فٌه صادؾ إذا السٌاسً العمل على ٌقدمها عامر
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 قٌادة مجلس أعضاء حتى أصاب أنه بل,  الناس عامة على مقصورا القهر ٌكن ولم

 الذٌن,  لزمبلبه بالنسبة والصداقة الحق جانب إلى الحكٌم عبد وقؾ وقد..  الثورة

 . اإلنسانٌة المواقؾ من عدد وإلٌكم,  خبلؾ الناصر عبد جمال وبٌن بٌنهم وقع

 

 سالم صبلح

 

... أسرته لٌعزى ٌذهب أن الناصر عبد رفض سالم صبلح المرحوم توفى عندما

 فهو...  اآلن السلطة ٌمثل ال قوله حد على ألنه,  جنازته فى السٌر أٌضا ورفض

 .عادي مدنى رجل

 لنا زمٌل إلى القسوة منتهً فى الرأي هذا إن: وقال,  الناصر عبد على المشٌر ثار

 : له وقال الكفاح فى لنا وشرٌك..  الثورة فً

...  مات الراجل..  تلعنا والناس مصٌبة تبقى دى...  الجنازة تروحش ما أوعى -

 ؟ تانى إٌه منه عاٌز

 !! الجنازة فى تمشى تروحش ما كمان أنت عاوزك أنا:  عامر على ناصر ورد

 العزاء أتلقى..  أسرته مع سؤقؾ بل...  فقط هذا ولٌس..  سؤذهب:  رد المشٌر ولكن

 . رقبتى على لو حتى اللٌل طول

 إلٌه وصل ما على ؼاضب وهو..  مبلبسه لٌؽٌر بالحلمٌة منزله إلى وذهب وتركه

 : وقال الناصر عبد المتحدث وكان,  التلٌفون جرس دق.  قسوة من الربٌس

 همس المؤتم وفى للعزاء معا ذهبا وفعبل..  معاك جاى أنا...  حكٌم ٌا استنانً -

 :الربٌس أذن فى المشٌر
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,  موته مصٌبة من خففت,  بٌنا صبلح أوالد فرحة شوؾ... ؟ بقى رأٌك إٌه -

 !إٌه؟ قد األسرة أسعد وجودنا وشوؾ

 . جٌتش ما لو سؤندم كنت..  حق عندك:  ناصر وقال

 أوالد مع ٌفعله كان لما بالنسبة بسٌطا تصرفا ٌعتبر للجنازة الذهاب الربٌس ورفض

 على لٌرؼمهم العربات منهم فسحب بؤوالده ٌنكل أن ناصر أراد فقد, سالم صبلح

 ولكن...  العٌش لقمة وراء ٌلهثوا حتى,  مخصصاتهم وأوقؾ..  األتوبٌس ركوب

 ٌطمبن وكان..  حقوقهم جمٌع إلٌهم وأعاد األوامر هذه جمٌع أمام وقؾ المشٌر

 . مطالبهم تنفٌذ على وٌشرؾ بنفسه علٌهم

 عبد ٌؽضب فحٌن,  الجمٌع مع أخبلقٌاته ولكنها المشٌر من عارضا أمرا هذا ولٌس

 .. الشخص هذا على ؼضبت قد الدنٌا أن..  ذلك معنً كان أحد على الناصر

 مما وكان بٌنهما الخبلؾ من كثٌرا سببت قد التصرفات هذه إن:  عامر لً قال وكما

 : لى عامر حكاه

 منه تخلص...  كثٌرا ٌعارضه سالم جمال أن ناصر أحس عندما الثورة أوابل فً

 ولمن الثورة مجلس أعضاء من لؽٌره عبرة لٌكون به ٌنكل أن أراد بل ذلك ٌكفه ولم

 لٌكون مخصصاته كل سحب,  مناصبه كل من جرده أن فبعد,  أمامه ٌقؾ أن ٌرٌد

 . منه سحبها ٌركبها كان التى العربة حتى الحٌاة فى أجنحة ببل

 الربٌس مع محاوالت بعد منها البعض له وأعاد تدخل الذي للمشٌر سالم جمال وشكا

 . المشاحنة حد إلى وصلت ناصر

 له ٌرسل وكان...  طوٌلة مدة الفراش الزم أنه خاصة دابما ٌزوره المشٌر وكان

 التى السٌبة المادٌة لظروفه نظرا..  العسكرٌة المستشفٌات فى وٌعالجه األطباء

 عام التنحى وبعد الهزٌمة بعد حتى ٌزوره المشٌر وظل..  الناصر عبد فٌها وضعه

7691. 
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 نجٌب على

 

 مجلس عضو وزمٌله صدٌقه نحو بواجبه القٌام عن المشٌر الهزٌمة ظروؾ تله ولم

..  نجٌب محمد السابق الربٌس شقٌق وهو...  نجٌب على اللواء أٌضا الثورة قٌادة

 محمد كان الذي الوقت فى المستشفى ودخل مرض حٌنما جانبه إلى المشٌر وقؾ فقد

 على كثٌرة واألمثلة.  ضارٌة الناصر عبد وبٌن بٌنه والعداوة إقامته محددة نجٌب

 أسماء عنده تكن لم فالناس..  بالؽٌر وإحساسه,  وإنسانٌته عامر المصري أصالة

 . الناصر عبد ٌفعل كان كما – استقالته فى عامر قالها كما – ورق على

..  منه أقدم ألنه أمٌن المنعم عبد من التخلص على الناصر عبد أقدم الثورة بداٌة فى

 للتشهٌر أجهزته علٌه وسلط...  ذلك له ٌشفع فلم الثورة فى البارز دوره ورؼم

 مناصبه كل من جرد قد نفسه أمٌن المنعم عبد ووجد...  وبه الفاضلة بزوجته

 عربته له فؤرسل بذلك المشٌر وعلم..  وعابلته هو ٌركبها التى العربة منه وسحبت

 الناصر عبد واعتبر..  ؼٌرها لدٌه ٌكن ولم..  الجمهورٌة رباسة من له المخصصة

 فلن أنا كما اقبلنً أرجوك:"  له قال األخٌر ولكن المشٌر من له تحدٌا التصرؾ هذا

ٌ ر  ".أتؽ

 بل..  عبلقتهما تتؽٌر ولم والمشٌر, أمٌن المنعم عبد اللواء بٌن قابما االتصال وظل

 مجلس أعضاء لباقى داعٌا هذا وكان المنعم عبد بزٌارة الناصر عبد أقنع المشٌر إن

 فى سٌتؤخر بؤنه أحٌانا ٌخبرنى المشٌر وكان بالربٌس اقتداء لزٌارته الثورة قٌادة

,  الزٌارة عن لى ٌحكى بدأ عاد فإذا...  المنعم عبد صدٌقه سٌزور ألنه,  العودة

 عال مستوى على وهما,  فاضلة سٌدة وزوجته ذكى,  مثقؾ إنسان صدٌقه أن وكٌؾ

 . عنده بالسهر استمتع وانه,  الخلق من
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 صدٌق ٌوسؾ

 

 من بارزا عضوا وكان, صدٌق ٌوسؾ بالمرحوم الناصر عبد جمال نكل وعندما

 ٌدخل أن وطلب فمرض – هللا رحمه - علٌه الذي األمر..  الثورة مجلس أعضاء

 حق هذا أن رؼم..  رفض الناصر عبد ولكن..  الدولة نفقة على لعبلجه مستشفى

  صؽٌر ضابط ألى

 على المشٌر فؤمر له وشكا,  عامر الحكٌم بعبد صدٌق ٌوسؾ المرحوم واتصل

 قٌادة مجلس بعضو ٌلٌق بما البلزمة الترتٌبات كل وعمل, المستشفى بإدخاله الفور

 بهذه ٌتحداه بؤنه واتهامه ناصر ضؽط ورؼم جواره إلى المشٌر ووقؾ الثورة

 .األعمال

 

 السادات أنور

 

 السٌاسة أعاصٌر تفلح لم,  حمٌمة مودة السادات وأنور,  عامر الحكٌم عبد بٌن كانت

 بٌنه فترة طوال قط أنور بصدٌقه المشٌر اهتمام ٌفتر ولم...  جذورها اقتبلع فى

 على ٌجرإ من أنور ٌجد لم مواقؾ وهناك – كثٌرة وكانت – الناصر عبد وبٌن

 : اآلتى منها نذكر.  عامر الحكٌم عبد سوى مناصرته

 ٌقنع أن منه لٌطلب المشٌر فذهب استقالته ٌقدم أن السادات أنور أراد 7691 عام فى

 أبو مٌت فى ٌعٌش أن ٌرٌد – السادات أى – ألنه االستقالة بقبول الناصر عبد جمال

 أنور خوؾ من كانت وإنما,  االستقالة تقدٌم فى المشكلة تكن لم وطبعا"الكوم

 !! الناصر عبد جمال به ٌبطش أن من السادات

 الشعب مجلس لرباسة السادات أنور رشح بل,  فعبل الوساطة بهذه المشٌر قام وقد

 فى ٌملك كان,  السادات أنور أن الطرٌؾ ومن".  أذكر ما على"  التالً العام فى
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 ذاهب وهو الطرٌق فى أحٌانا به تقؾ,  مستهلكة كادٌبلك عربة,  الثورة أوابل

 للصدٌق,  عامر الحكٌم عبد ٌرض ولم" بالزق" إال تسٌر وال!! ... , الشعب لمجلس

 من فرحمته – 7111 فٌات"  عربة له فؤرسل ذلك السادات أنور الكفاح ورفٌق, 

 ".الزق"و التعطٌل

 موعد عن ساعتٌن أو ساعة خبللها ٌتؤخر الحكٌم عبد كان عدٌدة مرات ألتذكر وإنى

 :لى فقال التؤخٌر سبب عن سؤلته ٌوم ذات وفى و مجٌبه

 وأنا,  السادات أنور زٌارة فى كنت لقد..  كاملة أسرة أسعدت قد الساعة هذه إن

 . صعبة ظروؾ فى أنه تعرفٌن فؤنت والحٌن الحٌن بٌن ذلك على أحرص

 وٌحملهم, أطفاله وٌداعب,  صدٌقه زٌارة من ٌكثر الظروؾ هذه فى المشٌر وكان

 خارج سفرٌاته فى السادات أنور معه ٌصطحب كان ما كثٌرا أنه بل,  كتفٌه على

 الروح رفع هو عامر هدؾ وكان, ....  ذلك على الناصر عبد اعتراض رؼم الببلد

 . الثورة فى شارك كما الحكم فى ٌشارك بؤنه وإشعاره السادات ألنور المعنوٌة

 العرب برج فى الواقعة هذه حدثت وقد,  واألسى الطرافة بٌن تجمع واقعة وهناك

 أحدهما مات إذا بؤنه – لؤلخر منهما كل – السادات وأنور عامر المشٌر فٌها تعهد

 . ذلك على الفاتحة وقرأ,  أوالده ٌرعى أن اآلخر على فإن اؼتٌل أو أحدهم مات
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 الرابع الفصل

 العاصفة قبل

 

 ال وأنا...  7691 سبتمبر ومنتصؾ 7699 أؼسطس بٌن الواقع الزمن فى اآلن نحن

 فعلت إنً أو,  فبلن زوجة كنت إنً,  الناس ألقول,  الحقبة تلك عن ذكرٌاتً أحكى

 وأنا المشٌر - فٌها نكن لم المرحلة تلك ألن,  البتة مقصدي هو هذا لٌس,  وكذا كذا

 بٌن الواقع الزمن بوتقة فى المصرٌٌن مبلٌٌن مع انصهرا,  مصرٌٌن سوى –

 إلى وتحولوا المصرٌون انصهر البوتقة نار فً, ٌلٌه الذى العام من وٌونٌو أؼسطس

 وماذا....  ماذا بؤسبلة ٌهذى ولسانها, مدهوشة, ذاهلة,  العٌنٌن دامعة,  واحدة سبٌكة

 ؟ وكٌؾ... 

.  األكبر الذهول الناس ٌشمل أن قبل,  المذهولٌن أول كنت بؤنى نفسً أخص ولعلى

 هو الشعور هذا كان وربما,  بالحمل شعرت 7699 عام من الثانى النصؾ ففى

 حٌن النبؤ بهذا سعادتى الحكٌم عبد شاركنً وقد,  األٌام تلك هجٌر فى الندٌة النسمة

,  مجهود أى بذل من ٌحذرنى راح,  السابقة الحمل ذكرٌات وطؤة وتحت إلٌه زففته

 فى و الطٌب الوحٌد الشا هو النبؤ هذا كان وربما بصحتً العناٌة إلى وٌدعونً

 .والقتل, والخٌانة, والمكر, بالمإامرات الحافلة,  األخٌرة أٌامه

 جرس فٌه رن ٌوما كان أن إلى,  الحال هذا على ونحن,  أسابٌع سوى ٌمض ولم

 الطرؾ على الناصر عبد جمال أجد بى فإذا,  ألجٌب السماعة فرفعت التلٌفون

 قال ولكنه معك هو ها... حكٌم؟ ترٌد...  الترحٌب بعد له قلت وبتلقابٌة..  اآلخر

 ".أوال أنت أكلمك أن أرٌد" ال:" بسرعة

 جمال قال ما للقراء هنا وأذكره,  لى قاله لما أستمع وأنا,  المطبق الصمت لزمت

 ونربٌها منك حنؤخذها بنت المولود كان فإذا... الحمل على وافقت أنا - الناصر عبد

 . حكٌم ادٌنى,  لك نسٌبه راح ولد جاء إذا أما.. 
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 نظر, انتهاءالمكالمة وبعد..  ؼضبا أرتعد وأنا, الحكٌم لعبد التلٌفون سماعة أسلمت

 :متساببل وجهً إلى عامر

 علٌه وبدا,  ٌعقب ولم فصمت,  الناصر عبد قاله ما له فسردت..." بك؟ ماذا" -

 ؼرٌب رجل األمر هذا معى ٌناقش أن ضاٌقنً فقد أسكت لم ولكنً,  لحظة الشرود

 من أكثر أوالدي أربً كٌؾ أعرؾ فؤنا...  المعاملة هذه أقبل ال:  فقلت, زوجً ؼٌر

 :حدة لى فقال عامر أؼضب مما مرتفع بصوت أتحدث كنت!!  جاهلة أم أي

 .رجل عصمة فى أنت...  صوتك ٌعلو أن أحب ال أنا -

 :ٌعمٌنً والؽضب قلت

 بؤموره ماسا القرار كان إذا خاصة..  اآلخرون له ٌقرر وال.. ٌقرر الرجل -

 : بً وصاح عامر ثار الشخصٌة

 ولكنك..  قراري هذا وكان...  ابنا منك وطلبت, قراري هذا وكان..  تزوجتك -

 . السٌاسة لعبة قذارة عن شٌبا تعرفٌن وال هنا تقبعٌن

 واختتمت,  طبٌعٌة حٌاة أحٌا أن هو أرٌده ما وكل, سٌاسٌة لست بؤننى له أعترفت

 فؤنا,  لً األمر هذا اتركً:"  قال ثم وٌواسٌنً, ٌهدبنً عامر أخذ..  بالبكاء ثورتى

 ".به كفٌل

 أعرؾ ال,  ؼرٌبة أحداث بحٌاتً مرت كم التحدٌد وجه على أدري ال... هنا وإلى

 المكالمة هذه وكؤنما,  شهورا امتد حلم كؤنها أحداث..  اللحظة هذه حتى تفسٌرا لها

 أذكر ال,  الدخان هذا وفى..  أشباحا تحمل الدخان من رٌاح بهبوب إٌذانا كانت

 .الرإى من ومضات سوى

 أننى إلى   وٌخٌل,  أعرفهم ال أناس صحبة وفى,  مكان إلى مكان من أتنقل أصبحت

 . القاهرة أنحاء جمٌع فى متفرقة أمكنة عشرة فى األشهر هذه خبلل أقمت

..  البدروم إلى واقتادونً ضخما قدٌما بناء كان..  ؼرٌبا مكانا اآلن منها أذكر

 . الباب على   أؼلق ثم.. مٌاه دورة بها ملحق, واسعة حجرة وأدخلونً
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 ثم أحوالً على وٌطمبن, لى ٌقدمه..  والدواء والشراب بالطعام ٌؤتٌنً من هناك كان

 . خلفه الباب مؽلقا ٌنصرؾ

 : عال بصوت الخارج من ٌصٌح امرأة صوت سمعت ٌوم ذات وفى

 جوه باللً ست ٌا انتً -

 هذا ساكنات من ساكنة لعلها ٌجا أٌن من أدرى ال الذى الصوت صاحبة فؤجبت

 : أجبتها..  الكبٌر القدٌم الحجري البناء

 !إٌه؟ عاٌزة

 عندك؟ إٌه بتعملى -

 ....قاعدة -

 كده؟ لٌه لوحدك قاعدة طٌب -

 ... هنا جابونى همه -

 ؟ مٌن همه -

 .أعرفش ما -

 !! تفتحً ما طٌب-

 .. أقدرش ما -

 ؟ متجوزة انتى -

 .. أٌوه -

 مٌن؟ ٌبقً والبل..  جوزك ده لك بٌبجى اللى والراجل طب -

 . جوزي مش ال -
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 وبعد ؟ المكان هذا ٌقع أٌن أعرؾ ال أنى كما,  هى من أعرؾ وال المرأة تلك أر ولم

 فى تقع فٌبل...  الزمالك فى بٌتا وأسكنونً الحجرة هذه من أخذونً أٌام بضعة

 . العربة فى وأنا الشارع اسم رأٌت فقد" حشمت أحمد"  شارع

 عباس زارنً كما المشٌر زارنً الشهر حوالً فٌه مكثت الذي البٌت هذا فى

 . نصر وصبلح رضوان

 بشهرٌن الوضع قبل المقام بى استقر أن إلى, بى ٌنتقلون ظلوا مكان إلى مكان ومن

 عصام اللواء أقرباء من لطبٌب ملك وهً,  الجدٌدة بمصر المٌرؼنً بشارع فٌبل فى

 . لزٌاراتً أحٌانا بوالدتً ٌؤتون وكانوا خلٌل

 اللواء شقٌقة خلٌل إٌزٌس الدكتورة هً الحمل أثناء تباشرنً التً الطبٌبة كانت

 .خلٌل عصام

 لى ٌلتقط أحٌانا وكان,  وآخر وقت بٌن ٌزرونً أن المشٌر اعتاد الفٌبل هذه وفى

 كانت اٌزٌس الدكتورة فإن,  أخرج ال كنت ولما, حامل وأنا فوتوؼرافٌة صورا

 . البٌت داخل أتمشى أن على تصر

 الدكتور فؤخبرته تلٌفونٌا المشٌر اتصل أن وتصادؾ الوضع ساعة جاءت أن إلى

 . ساعة ربع كل بالتلٌفون الوضع عملٌة ٌتابع فؤخذ, حان قد الوضع وقت بؤن اٌزٌس

 مبروك:"  إٌزٌس الدكتور له وقالت,  مكالماته إحدى أثناء فى الوضع حدث وقد

 ".ولد جالك

 ؼاٌة سعٌد وهو عمرو ولده وحمل بٌننا المشٌر كان حتى طوٌل وقت ٌمضى ولم

 عٌنً فى بها ونظر أضاءها,  رفٌعة بطارٌة وأخرج السرٌر على أرقده ثم السعادة

"  رأى عندما وصاح,  جسده فى بقعة كل ٌفحص راح بل و أذنٌه وفى الطفل

 اهه:"  لى ٌقول ثم"  بتاعتى الوحمة دى هللا:"  الشمال عمرو فخذ فى" الوحمة

 ماركة دى الودان -"عٌنٌا دول العٌنٌن"  لعمرو فحصه أثناء ٌعلق وكان"!  شوفى

 ... وهكذا"  أبى من مبلمح فٌه دا.  العٌلة فى مسجلة
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 عمرو عٌنى إلى البطارٌة ضوء ٌسلط رأته ولما,  والدتى دخلت االثناء تلك وفى

 فى الضوء تضع أن ٌصح ال..  حرام إنه..  ذلك تفعل لماذا:"  مستنكرة له قالت

 ". بصره ٌضر فقد.  هكذا عٌنٌه

 ظاهر فى وهو,  قلٌبل حمله ثم البطارٌة فؤطفؤ,  كبلمها إلى الحكٌم عبد واستمع

 . الجدٌد بالمولود احتفاال السبوع أقمنا وقد.. والسرور السعادة

 وبناتها خلٌل عصام اللواء زوجة ومن منى ٌتؤلؾ النساء من عدد السبوع أقام وقد

 . وإخوتى ووالدتى,  خلٌل اٌزٌس والدكتورة,  السبع

,  احتفلنا هناك وواصلنا – شهور منذ مرة ألول – بالهرم منزلى إلى انتقلنا ثم

 من واثنان,  خلٌل وعصام رضوان وعباس نصر وصبلح المشٌر إلٌنا وانضم

 .المعاطى وأبو متولى هما المشٌر حرس

 بٌضاوٌة"  هللا شاء ما"  وكانت,  لعمرو هدٌة الناصر عبد جمال قدم المناسبة وبهذه

"  هللا شاء ما"  علٌه كتبت أخضر صؽٌر بلوح ٌحٌط ذهب من إطار ها الشكل

 .عمرو عربة فى أعلقها وكنت

 أنور وأرسل مصحؾ هٌبة على ذهبٌة مٌدالٌة لى قدم فقد,  نصر صبلح أما

" سابا"  ماركة وهى, أب وبٌك,  تسجٌل وجهاز, رادٌو بها موبٌلٌا قطعة السادات

 . الموسٌقى منها تنبعث وكانت, البٌت إلى عودتى عند الصالون فى وجدتها

 افهم لم التً الدوامة هذه من وخرجت بالهرم منزلً فى الطبٌعٌة الحٌاة إلى وعدت

...  الحمى من نوع العامة الحٌاة انتاب أسابٌع ببضعة الخروج بعد ولكن.  أسبابها

 عن األنباء ووكاالت الصحؾ فى الحدٌث بدأ 7691 عام من ماٌو شهر أوابل ففى

 . السورٌة الحدود على إسرابٌلٌة حشود
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 والخراب بٌتً

 

 االرتباك وٌشمل,  تتؽٌر وأسرٌة اجتماعٌة أوضاعا فإن,  الحرب نذٌر ٌعلو عندما

 . وأسرهم العسكرٌون هم التؽٌٌر لهذا عرضة الناس وأكثر المعتادة الحٌاة أنماط

 بدأت قد,  ولدنا عمرو ومن عامر ومن,  منً مإلفة كانت التى الصؽٌرة وأسرتً

 وولدي وزوجً أتعرض – اآلمنة الزوجة أنا – بً فإذا,  الحرب بحدٌث تتؤثر

 . اقتبلعا أسرتنا اقتلعت عاصفة أعقبتها عنٌفة لهزات

 فى قواها تتجمع – العواصؾ ككل – كانت حٌاتنا بنٌان دمرت التى والعاصفة

 العالمٌة السٌاسة أجواء هو لى بالنسبة الخارجً الفضاء وكان..  الخارجً الفضاء

 ومراكز وإسرابٌل مصر وقوى والشرق الؽرب قوى فٌها اختلطت التى والمحلٌة

 . مصر فى القوى

 رإٌتً مجال عن بعٌدا وتفاعلت تصاعدت قد,  ضربتنا التى العناصر هذه وألن

 من كان,  عامر الحكٌم عبد أصاب لما – والمإشر – المقدمة كانت وألنها وتجربتً

 . القراء أعٌن أمام وضعها الضروري

 عبد مع ذكرٌاتً استعدت كلما خٌالً تبرح ال صورة تقدٌم إلى العاطفة وتدفعنى

 وقتا وٌنفق, االحتضان فى قوة وٌبدى,  الرضٌع ابنه ٌحتضن أب صورة هى الحكٌم

 . الحكٌم عبد عمرو واالبن الحكٌم عبد كان األب ذلك,  أطول

 أشوفك ما لؽاٌة أعٌش راح ترى ٌا:"  وٌقول ملٌا وٌنظر عٌنٌه أمام ابنه ٌرفع ثم

 ". راجل

 اعتدت الذي – جوابه فٌكون ؟ الكبلم هذا تقوم لماذا:"  فؤسؤله لكبلمه أدهش وكنت

 كانت لماذا أعرؾ وال"  إسرابٌل مع الحرب بعد ٌنتهً دوري أنا" - منه سماعه

 ."الفكرة هذه علٌه تسٌطر
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 فى أنها أشٌع التى القنبلة حكاٌة ٌوم موقفه العبارة هذه فٌها قال التى المواقؾ ومن

 من عودته بعد لى قال فقد الكتاب هذا فى ذكرها سبق والتى, الناصر عبد قطار

 ؟" قنبلة فٌه تكون أن المحتل من قطار ركوب من تخاؾ أال:"  له قلت عندما السفر

 "!!إسرابٌل مع الحرب نهاٌة بعد إال ٌنتهً لن فدوري..  تخافً ال"  جوابه فكان

,  7691 حرب قبل ٌقولها كان حٌنما,  الشدٌدة لدهشتً,  القصة هذه أروى

 لى وكان ٌصدقها أو القصة ٌكذب أن وللقارئ,  الحرب هذه بعد األشد ولدهشتى

 وال – تقوم وال األحداث سٌر فى مإثرة لٌست فهً,  أروٌها ال أو أروٌها أن أٌضا

 .مقتوال أو منتحرا موته على دلٌبل – لحت

 من مناصا أجد فلم,  أكتب وأنا,  الخٌال على ألحت,  جرٌح قلب ذكرٌات هً إنما

 . الورق على وضعها

 . هدمته ثم بٌتً خارج تجمعت التً عناصرها عن فنتحدث للعاصفة ونعود

 .الموت, التنحً,  الهزٌمة:  هى ربٌسٌة عناصر ثبلثة من تكونت العاصفة تلك إن

 

 الهــــزٌمة

 

 التساإالت عقله فى وأثارت,  7691 عام ٌونٌو هزٌمة به تعصؾ لم منا من

 . والمخاوؾ والشكوك

 وفق النتابج تؤتً أن ٌقتضى المنطق كان ولما...  نتٌجة كانت الهزٌمة أن شك وال

 . المقدمات هذه على نظرة نلقً أن جدا الهام من فؽن المقدمات

 وجه أما و الٌمن حرب صفحة ظهر على المقدمات هذه تكتب أن اختار قد القدر إن

 األسلحة فى ونقصا إرهاقا ٌعانى كان المصري الجٌش إن:  ٌقول فإنه الصفحة

 فرق أحسن من كاملة فرق ثبلث كانت إذا و أٌضا الجنود فى ونقصا بل والعتاد
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 الجٌش من المابة فى خمسٌن تمثل قٌل كما وهى – الٌمن فى تقاتل المصري الجٌش

 حالة ألدركنا( 7691 – 7699)  عام الدفاع مٌزانٌة تخفٌض ذلك إلى أضفنا فإذا –

 الحرب هذه علٌه فرضت الذى السٌبة الجٌش

 قطع من مصر طلبته ما إرسال فى السوفٌت تلك هو,  سوءا الجٌش حالة زاد ومما

 طلب فى مصر أل حت وكلما..  بضعها وصل التى ألسلحة باإلضافة لؤلسلحة ؼٌار

 االمتٌازات طلب فى السوفٌٌت ألح – علٌها متفقا كان والتى...  المعدات هذه

 الروسً األسطول لخدمة وتسهٌبلت بحرٌة قاعدة إقامة فى رؼبتهم فى والممثلة

 . المصرٌة األراضً على الروس ٌدٌرها المبكر لئلنذار محطة وإقامة

 وقد الروسٌة المحاوالت هذه ٌعارضون الوطنٌون والقادرة عامر الحكٌم عبد وكان

 البرٌطانً االستعمار من للتخلص طوٌبل كافحنا لقد:"  مرة ذات ٌقول المشٌر سمعت

 !" أٌدٌنا على ٌؤتى روسٌا استعمارا اآلن تقبل فهل

 الستٌنات أوابل فى مشروعا وضعت قد كانت مصر أن إلى نشٌر أن هنا بنا وٌجدر

 عصام اللواء إلى وأسندت و فعبل فٌه شرعت وقد,  محلٌا السبلح تصنٌع إلى بهدؾ

 وكاد األلمان العلماء استقطاب فى باتصاالته نجح وقد, علٌه اإلشراؾ مهمة خلٌل

 المشروع هذا فى االستمرار بؤن وهددوا ؼضبوا الروس أن لوال ٌنجح المشروع

 إما:"  خٌارٌن بٌن مصر وخٌرت سبلح بؤى مصر تزوٌد عن نهابٌا االمتناع ٌعنى

 األسلحة صناعة مشروع فى االستمرار وإما روسٌا كامبل تسلٌحا الجٌش تسلٌح

 ما وإؼبلق بل المشروع هذا عن للتخلً مضطرة نفسها مصر وجدت وقد"...  محلٌا

 . منها إنشاإه تم

 – والظافر القاهرة – المصري الصوارٌخ مشروع فإن ٌذكر بالشا الشا كان ولما

 اإلسرابٌلٌة المخابرات رجال تعقب فقد..  أخرى بصورة ولكن المصٌر نفس لقى قد

 وهددت, قتلت من منهم وقتلت البرنامج هذا فى ٌعملون الذٌن األلمان العلماء

 . أٌضا المشروع قفل على أصروا الروس لكن..  واستمروا...  بالقتل اآلخرٌن

 قلب ففى,  األسلحة طلبات حول والروس مصر بٌن الدابر الجدل إلى ونعود

 حدود على"  اإلسرابٌلٌة الحشود"  بنبؤ الروس فاجؤنا و والمماطبلت المناورات
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 أبلػ وبالفعل,  الروس له قاله مما للتؤكد وفد إرسال جمال على اقترح وقد سورٌا

 من للتؤكد سورٌا إلى الذهاب منه ٌرٌد الربٌس بؤن محمود صدقى الفرٌق المشٌر

 . حدودها على إسرابٌلٌة حشود وجود

 ادعى كما حشود وجود عدم من الطبٌعة على بنفسه وتؤكد,  صدقى الفرٌق وذهب

 جمال للربٌس واحدة نسختٌن من رآه عما تقرٌرا قدم عودته وفور!!  الروس

 عبد جمال الربٌس من وطلب..  العرؾ جرى كما عامر للمشٌر األخرى والنسخة

 عبد أن تشنع التى,  واألردنٌة السعودٌة الدعاٌة استفزاز إلى ٌستجٌب أال   الناصر

 استعداد على لٌست قواتنا ألن,  الدولٌة الطوارئ قوات فى" ٌتحامى"  الناصر

 حالة فى أنه التقرٌر فى وذكر,  الوقت هذا فى إسرابٌل مع شاملة حرب فى للدخول

 القوات هذه فإن,  الجوٌة القوات وخصوصا الجٌش الحتٌاجات الروس استجابة

 . إسرابٌل مواجهة من ٌمكنها موقؾ فى 7611 عام ستكون

 – الجوٌة القوات قابد محمود صدقً تقرٌر رؼم – أصروا الروس أن والؽرٌب

 السوفٌتٌة البحرٌة إن وقالوا السورٌة الحدود على إسرابٌلٌة حشودا هناك آن على

 . بذلك تفٌد إشارات التقطت

 وبدأ, وٌنذر ٌهدد – إسرابٌل وزراء ربٌس –" اشكول لٌفى"  بدأ االثناء هذه فى

 الناصر عبد جمال قرار عن المتبادل التهدٌد هذا أسفر...  وٌنذرون ٌهددون العرب

 وجه فى العقبة مضٌق وإؼبلق,  الشٌخ شرم من الدولٌة الطوارئ قوات بسحب

 من إسرابٌل اعتبرتها نقاط من معروفا كان ما إلى هنا ونشٌر.. اإلسرابٌلٌة المبلحة

 المبلحة وجه فى العقبة خلٌج إؼبلق: إحداها نقاط خمس وهى..  الحرب دواعً

 . اإلسرابٌلٌة

 الحرب ٌعنى كان المضٌق بإؼبلق,  الناصر عبد اتخذه الذى القرار كان إذن

 !! نظر فٌه قول حربا ٌتوقع ٌكن لم انه الهزٌمة بعد قوله فإن ولذا بالضرورة

 لزاما وأصبح" النفس بضبط"  ٌدعوننا و أخرى مرة إلٌنا الطوارئ قوات سحبت

 تضبط"  أن علٌها لزاما أصبح وخططت وتؤهبت وتحمست ؼضبت التً مصر على

 . وعامر ناصر بٌن خبلؾ وقع ذلك وبسبب النفس
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 وقوع حتى الحرب مراحل عن الحدٌث بداٌة منذ الخبلؾ مراحل صارت وقد

 : التالً النحو على الهزٌمة

 أن فكان و عسكرٌا قرارا تنفٌذه ٌستلزم و سٌاسٌا قرارا,  الطوارئ سحب قرار كان

 .7691 ماٌو 31 ٌوم الهجوم تحدد وفٌه 7 رقم القتال أمر عامر الحكٌم عبد أصدر

 جونسون الربٌس من رسالة القاهرة تسلمت,  القرار فٌه صدر الذي الٌوم نفس وفى

 مصر تعرقل أال فى المتحدة الوالٌات رؼبة وتوضح,  النفس بضبط فٌها ٌناشدنا

 الناصر عبد لجمال الرؼبة نفس الروس وأكد,  المنطقة فى السبلم لتحقٌق مساعٌها

 الناصر عبد جمال قرر ولذلك بالحرب البادئ مع تكون لن أنها أعلنت فرنسا أن كما

 (.7) رقم القتال قرار إلؽاء على وأصر تلٌفونٌا عامر الحكٌم بعبد االتصال

 أن قبل المصري للجٌش هزٌمة االنتظار إن:"  قاببل عامر الحكٌم عبد أعترض ولما

)  رقم القرار ألؽى وبهذا,  تنفٌذه وعلٌك سٌاسً قرار هذا:  جمال قال"  الحرب تبدأ

 (واحد

"  إجهاض"  ضربة بتوجٌه تقضً وهً" فهد"  الخطة تنفٌذ إلى ٌهدؾ كان والذي

 . هامة ومواقع العسكرٌة إسرابٌل مطارات إلً

 الفرٌق الجٌش قادة وحوله, مكتبه فى عمله ٌجب ما دراسة على عاكفا المشٌر وكان

 نار أبو وأحمد,  بدران شمس والوزٌر,  القاضً أنور الفرٌق,  محمود صدقى

 .وآخرون

 طلبنً:" قاببل االجتماع هذا قصة الجوٌة القوات قابد محمود صدقً الفرٌق وٌروي

 وكان فجؤة الناصر عبد جمال علٌنا دخل حٌث االجتماعات مابدة حول المشٌر

...  رٌس ٌا جاي انك تقول مش..  هللا:"  فقال بزٌارته فوجا المشٌر أن واضحا

 "!نستعد علشان
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 أعدى وقلت ماشفتكش ٌومٌن بقالً أصلى:"  بقوله الناصر عبد جمال علٌه ورد

 إلى العراقٌة القوات وصول موعد عن عفوي بشكل سؤال ثم الربٌس وجلس" أشوفك

 .."ثبلثة أو ٌومٌن خبلل أذكر ما على:"  صادق اللواء له فقال األردنٌة الجبهة

و دول الٌومٌن لو"  معلقا الناصر عبد جمال فقال  " بجلدنا نفدنا ٌبقى عد 

 31 ٌوم لها وحدد األولى بالضربة مصر تبدأ أن المشٌر طلب االجتماع هذا وفى

 الضربة ونتلقى ننتظر أن واقترح الرأي هذا رفض الناصر عبد جمال لكن ماٌو

 إٌه:"  ثابرا محمود صدقً الفرٌق علٌه فرد!!  الثانٌة بالضربة نحن نبدأ ثم,  األولى

 الحرب تكملة النهوض الطٌران تستطٌع ولن,...  تكسحنا دى..  ده بتقوله أنت اللى

 ". جوى ؼطاء ببل مكشوفا الجٌش وسٌحارب.. 

 خطؤ فى تقع إسرابٌل لنترك:"  االجتماع هذا فى بقوله الناصر عبد ذلك برر وقد

 تقرٌر أن:"  قوله جمال وواصل... علٌها نرد ثم المعركة هى وتبدأ"  العدوان

% 31 الخسارة ستكون إسرابٌل من األولى الضربة انتظرنا لو بٌقول عندي الروس

 ".محتملة ودى فقط

 "!؟ وحدها ستكون إسرابٌل أن ٌضمن وما: "  عامر الحكٌم عبد وسؤله

 إذا – خسابر% 31 أى..  الروس بتقرٌر أخذنا إذا حتى:"  بقوله صدقً وعلق

 %".61 حاتوصل فالخسابر الكبرى الدول تدخلت ولو...  وحدها إسرابٌل كانت

% 31 حاتكون الخسابر إن بٌقول عندي اللً التقرٌر إمال:"  الناصر عبد جمال رد

 ".مقدمٌنه اللً هم الروس..  مقدمه اللى أنا مش:"  صدقى رد" فقط

 ".الموضوع وتفهمه...  صدقً حكاٌة ماتشوؾ:"  للمشٌر جمال وهمس

 حنحارب وإال,  الٌهود من أولى الضربة ننتظر الرٌس قصد:"  لصدقً المشٌر فقال

 بنفسه الفرق مواقع تؽٌٌر فى وبدأ,  الخرٌطة على جمال وقؾ ثم" ؟ األمرٌكان

 من أجٌال فٌها بٌشتؽل اللى الخطة فى جذرى تؽٌٌر ده"  بقوله المشٌر واعترض,

 ".7659 سنة
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 ونقلها الفرق مواقؾ تؽٌٌر على وأصر ؼزة عن بالدفاع اهتماما الناصر عبد وأبدى

 خطوط وسٌضعؾ خطٌر تؽٌٌر ده:"  قاببل المشٌر واعترض, أخرى أماكن إلى

 ". دفاعنا

 عنً سٌقول فماذا,  ودعابٌا سٌاسٌا حٌوٌة مسالة ؼزة عن الدفاع إن:"  ناصر ورد

 ؟ والعرٌش ؼزة فتسقط,  فلسطٌن لهم أرد أن أعدهم الذي وأنا العرب

 بها أمر التً الخطة فى الجذرٌة للتؽٌٌرات عامر رفض من الناصر عبد وؼضب

 ومعه بدران شمس خلفه فجرى" الكاب"  نسً أنه حتى ثابرا وانصرؾ ناصر

 .تهدبته محاوال منزله إلى الطرٌق فى ورافقه,  الكاب

 اتصل الساعة حوالى وبعد,  البٌن ذات وإصبلح, تهدبته حاول,  عامر رجع وعندما

 !!"التؽٌٌر أنفذ حا حاضر:"  عامر قال, مناقشة وبعد بعامر ناصر

 عبد جمال إلى لها تقرٌر آخر قدمت نصر صبلح برباسة العامة المخابرات وكانت

 من كل تكون أن المستبعد من لٌس أنه إلى أشارت التقرٌر هذا وفى الناصر

 أو منفردة إسرابٌل قٌام على اتفاق إلى توصلتا قد وإسرابٌل المتحدة الوالٌات

 ٌونٌو 3 وفى. المتحدة العربٌة الجمهورٌة إلى موجهة عسكرٌة بعملٌات مشتركة

 إسرابٌل أن – مصادرها طرٌق عن – فٌه حددت تقرٌرا العامة المخابرات قدمت

 ألنه إلسرابٌل مناسب الموعد هذا وإن ساعة 91 مدى فى األولى بضربتها ستقوم

 . هناك وتمركزها األردن إلى العراقٌة القوات وصول ٌسبق

 إن – ماٌو من الثانى النصؾ فى – ذلك قبل من قدمت قد العامة المخابرات وكانت

 ومكانتها إسرابٌل وسٌادة المبلحة بٌن تربط,  الحكومة وكذلك إسرابٌلٌة األحزاب

 إسرابٌل وإن, األخرى والشعوب إسرابٌل حقوق على اعتداء بمثابة هذا وٌعتبر

 القٌادة أمام الصورة كانت ولذلك,  الخلٌج فى المبلحة حرٌة تؤمٌن بإصرار تعتزم

 خلٌج فى المبلحة حرٌة تؤمٌن على وعزمها إسرابٌل وجدٌة مبكر وقت فى السٌاسٌة

 . القوة باستخدام العقبة
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 أنشاص قاعدة عامر الحكٌم عبد المشٌر ومعه,  الناصر عبد جمال زار وعندما

 ابتسم" ؟ رٌس ٌا حنحارب امتى:"  الناصر عبد جمال الطٌارٌن بعض سؤل,  الجوٌة

 "!!!حنحارب مش:"  قاببل جمال

 المشٌر وأحس,  واعتراضات,  همهمة بٌنهم وسرت اإلحباط الطٌارٌن أصاب

 عامر تلكؤ ولذلك,  لٌقتلوا بالحبال قٌدوا كمن لعٌنٌه بدوا الذٌن,  الطٌارٌن بؽضب

 راح احنا,  أوالد ٌا تخافوش ما:"  للطٌارٌن عامر فقال,  ناصر انصرؾ أن إلى

 هل:"  محمود صدقى هٌكل وسؤل", القتال أمر ماٌجٌلكم لؽاٌة استعدوا,  نحارب

 تقدٌر أقل على:"  صدقى له قال"األولً الضربة انتظرنا لو% 11 حانخسر حقٌقً

 عامل( الناصر عبد جمال ٌقصد)  والراجل...  اسود نهار ٌا"  هٌكل فصاح" 

 %". 31 من أكثر حاتخسروا مش أنكم على حسابه

 الكبلم عن ٌرجع - جمال ٌقصد – صاحبك تكلم ما:"  قاببل عامر المشٌر إلى والتفت

 وأحس والجٌش القادة نفوس والقلق البلبلة سادت األٌام هذه وفى" ده دماؼه فى اللً

 قبل من المبادأة وانتظار,  األولى بالضربة القٌام عدم باحتماالت الطٌارٌن بعض

 بما عارفا عامر الحكٌم عبد وكان وتهدد تتوعد األثناء تلك فى كانت التً, إسرابٌل

 المقاتلٌن لتهدبة منه محاولة وفى,  للقتال والتحفز الترقب مشاعر من الجٌش ٌسود

 ".صوٌر أبو"  مطار بزٌارة جمال على أشار

 الحرب احتماالت عن تحدث وهناك,  الزٌارة بهذه المشٌر ومعه الربٌس وقام

 .سلمٌا األزمة تحل أن الممكن من وأنه والسبلم

 القادة بخبلؾ - بٌنهم وكان المقاتلٌن الطٌارٌن أكفؤ من عددا تضم القاعدة هذه وكانت

 . ؼٌرهم وكثٌرون فإاد وأحمد والملٌجً, وٌنً والد زكى تحسٌن –

 فؤمر الربٌس مع الحوار فى رؼبتهم الطٌارٌن بعض ابدي ناصر حدٌث نهاٌة وفى

 . هٌكل عدا ما الصحفٌٌن بإخراج ناصر

 "؟ األولى بالضربة ونبدأ بؤٌدٌنا المبادأة بزمام نمسك ال لماذا:"  الطٌارٌن أحد وسؤل
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 ".الثانٌة بالضربة تردش ما ولٌه:"  بسإال ناصر ورد

 " األرض ٌمتلك السماء ٌمتلك من إن..  كطٌار نظري وجهة من:"  وقال آخر وثار

 ..."لنا الموت معناه انتظارنا رٌس ٌا:"  آخر وقال

 أن خاصة مصر من األولى بالضربة البدء ٌكون أن على الطٌارون وأصر

 .مكشوفة األرض على كلها الطابرات

" خطة وتنفٌذ,  األولى بالضربة البدء على الناصر عبد جمال وافق إصرارهم وإزاء

 القادة من جٌبلن فٌها واشترك 59 عدوان بعد قواده مع المشٌر وضعها التً" فهد

 الموافقة تكون أن الربٌس من المشٌر طلب وقد األرض وإعداد الجنود تدرٌبات فى

 .الطٌارٌن لطمؤنه كتابٌة

 القابد بصفته موافقته تفٌد وهى الورقة كتابة على الناصر عبد جمال وافق وقد

 األولى بالضربة تبدأ أن المصرٌة المسلحة القوات على بؤن المسلحة للقوات األعلى

 وفى الجوى الدفاع عملٌات ربٌس لبٌب إسماعٌل طٌار اللواء األمر هذا استلم وقد

 ومزقوا الطٌارون فثار بالحرب نبدأ لن بؤننا األهرام فى هٌكل نشر التالً الٌوم

 المشٌر بٌن اتفاق هناك كان ٌونٌو 1 مساء وفى. بؤٌدٌهم كانت التً األهرام صحؾ

 ٌونٌو 9 الموافق التالى الٌوم فى الجبهة إلى الذهاب على محمود صدقً والفرٌق

 جاء السوفٌتً السفٌر أن فٌها ٌبلؽه الناصر عبد الربٌس من بمكالمة فوجا ولكنه

 للسفٌر قال جمال ولكن عامر الحكٌم عبد أصدره الذي القتال أمر من منزعجا

 كان إذا – السفٌر أى – وأنه,  القٌادات على ووزع صدر قد القتال أمر أن السوفٌتً

 .بالجٌزة بمنزله عامر الحكٌم عبد إلى بالذهاب فعلٌه إلؽاءه ٌرٌد

 من تلٌفونٌة مكالمة جاءت حتى فٌه ورابط المشٌر منزل إلى السفٌر حضر وبالفعل

 واشنطن من تؤكٌدا تلقى بؤنه وأنبؤه و القتال أمر إلؽاء منه ٌطلب عامر إلى جمال

 . والعرب مصر ضد العدوان تبدأ لن إسرابٌل بؤن وموسكو
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 المشٌر منزل السفٌر ؼادر المكالمة هذه وبعد,  النفس ضبط علٌنا وجب ولذلك

 سفره تؤجٌل منه وطلب اللٌل من متؤخرة ساعة فى الربٌس من مكالمة المشٌر وتلقى

 9 ٌوم بالمطار المشٌر اتصل وقد.  معه سٌسافر عراقٌا وفدا ألن التالً الٌوم إلى

 .المطار فى المشٌر ٌنتظر كان والذي محمود صدقً للفرٌق لٌعتذر ٌونٌو

 أول مع – ٌونٌو 5 فجر من الخامسة الساعة فى المشٌر طابرة تقلع أن مقررا كان

 .الضوء خٌوط من خٌط

 تؤجٌل المشٌر من ٌطلب ناصر من مكالمة جاءت األخٌرة اللحظة فى ولكن –

 الثامنة الساعة إلى اإلقبلع

 

 الصفر ساعة

 

 ؼٌر فى المصري الجٌش قواد جمٌع كان 91 ٌونٌو 5 صباح من الثامنة تمام فى

 !! مواقعهم

 كان فٌه النزول تستطٌع مطارا لنفسها تجد ال سٌناء سماء فوق معلقة طابرة فً

 النصؾ ٌنتظرون" تمادا"  مطار فى كانوا والباقون,  القادة من عدد ومعه المشٌر

 . السماء فى المعلق

 .سٌناء فى المصرٌة المطارات جمٌع تدمر إسرابٌل طابرات كانت الساعة هذه فى

 .أفراده وتشرٌد الصحراء فى المصري الجٌش تدمٌر ٌجرى كان الساعة هذه فى

 . اإلنسان عرفها هزٌمة أؼرب التارٌخ كتب الساعة هذه فى

 على – معه ومن – عامر الحكٌم عبد آمن كٌؾ. " هنا نفسه ٌطرح الذى والسإال

 ٌتردد الحرب وحدٌث, المٌدان سماء فً بها وحلقوا,  طابرة فركبوا أنفسهم

 أسابٌع؟ منذ وٌتصاعد
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 بضربة إسرابٌل قٌام احتمال فى شك من ذرة نفسه فى عامر الحكٌم عبد كان إذا

 وشٌكة والحرب قواده معه, طابرته ٌركب كان نظنه فما المصري الجٌش ضد

 فى الكتاب هذا فى ذكرنا كما – سابقة مرات للقتل تعرض الذى الرجل وهو الوقوع

 ".وبرٌة جوٌة مصاٌد"  باب

 بتوجٌه مصر تبادر أن علً ٌصر كان الذي الرجل وهو..  مطمبنا كان هو إذن

 محددا( 7)  رقم القتال أمر اصدر الذى وهو إسرابٌل مطارات على األولى الضربة

 ٌوم الهجوم فٌه حدد والذي( 3) رقم القتال أمر ثم(  ماٌو( 31)  بٌوم للهجوم موعدا

 قلب إلى االطمبنان أتى أٌن ومن,  األمرٌن هذٌن الناصر عبد ألؽى قد, ٌونٌو( 1)

 !!؟ مرتٌن بالهجوم البدء محاولة وبعد – الشك بعد – الحكٌم عبد

 حتمٌة على – بالتهدٌد المشفوع – موسكو تؤكٌد – دعوة بدون – الذهن إلى ٌتداعى

 فى" للسبلم"  مساعٌها عرقلة بعدم,  لمصر واشنطن تحذٌر ٌإازره" النفس ضبط" 

 – ذلك على الكبٌرتان الدولتان أصرت ولقد" النفس ضبط"  إلى وتدعو المنطقة

 لن إسرابٌل أن على والتؤكٌدات الوعود بذل مع – معروفة الروسً السفٌر وقصة

 جٌوشه وقابد األول ناببة طمؤن و الجمهورٌة ربٌس اطمؤن إذن األولى بالضربة تبدأ

 الفضاء فى معلق قفص فى حبسهم إلى القواد ومعه سعى أن فكان عامر الحكٌم عبد

 الحكٌم عبد ساحة ٌبربان والواقع,  المنطق فإن... هنا وإلى!! المعركة بدأت حٌن

 !! قهرٌا ؼٌابا ؼابب"  وهو وقعت التً المعركة إدارة مسبولٌة من عامر

 ٌونٌه 5 سٌقع الهجوم بؤن القادة أبلػ الناصر عبد جمال بؤن الزعم ٌدحض هذا إن

 . المٌدان إلى المسافر لقابده ٌبلؽه أن أولى باب من كان فقد

 ..؟ حاضرا كان فمن ؼاببا العام القابد كان إذا

 . الناصر عبد جمال المسلحة ت للقوا األعلى القابد حاضرا كان

 المسلحة القوات أركان ربٌس بوصفه المشٌر ٌلً فوزي محمد حاضرا وكان

 أي عن واإلنذار واإلببلغ لمجالنا اختراق أى عن واإلنذار اإلببلغ عن والمسبول
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,  محسن وصبلح.  عامر وناببه جمال ٌرأسها التً العملٌات لمسرح برى اختراق

 . المٌدان جٌش قابد

 المعركة قٌادة علٌهم وكان أعٌنهم أمام والمعركة السراح مطلقً كانوا هإالء

 !! الٌوم ذلك فى مؽلقا كان الجبهة قٌادة مركز ولكن وتوجٌهها

 القوات أركان هٌبة وربٌس – المشٌر بعد الثانً – فوزي محمد مسبولٌة وهذا

 ومسرح العامة القٌادة بٌن الوصل حلقة أصبحت القٌادة مركز وبإؼبلق المسلحة

 رأس قطع هو القٌادة إؼبلق: "  الدؼٌدى اللواء ٌقول وكما مقطوعة العملٌات

 هو بل الجبهة عملٌات مركز موت هو واإلؼبلق عقلها وموت المسلحة القٌادات

 ". الحٌاة بعد القبر

 . 91 كارثة فى جرٌمة أكبر على الفرٌق حوكم فهو

 المدفعٌة تكون أن طبٌعٌا أصبح, الناصر عبد من بؤمر الجو فى المشٌر وبوجود

 وفق – العسكري التعبٌر حسب_  الجو فى صدٌقة طابرات لوجود مقٌدة المضادة

 من جاءت األولى مبكرا لئلنذار صرختٌن الجبهة قٌادة تلقت وقد الدولٌة القوانٌن

 إسرابٌل هجوم شوهد حٌث – والربع الخامسة فى" بسٌس أم"  على الهجوم

 جوٌة ضربة إسرابٌل قررت هنا ومن جوٌة مقاومة ألي ٌتعرض ولم – بالدبابات

 . خاطفة

 فى طابرته أقلعت الذى – عامر الحكٌم عبد إلى" بسٌس أم"  إشارة وصلت ولو

 إسرابٌل على هجوم شن فى عذر عامر الحكٌم عبد لدى لكان والنصؾ الثامنة

 . بالعدوان بادبة باعتبارها

 الممكن من وكان وأنصؾ السابعة الساعة حتى:"  الدؼٌدي الحمٌد عبد اللواء وٌقول

 فوزي محمد العملٌات مسرح عن الؽاببون القادة لوال اإلسرابٌلٌة القوات صد

" من رٌاض المنعم عبد أطلقها" عنب"  الثانٌة اإلنذار وصرخة!!  محسن وصبلح

 !!! تصل لم الصرخة هذه..  اإلسرابٌلٌة الطابرات إقبلع فور" عجلون
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 :إذن

 محمد جٌب فً ومفتاحه مؽلق بالجبهة القٌادة ومركز..  الطابرة فً مقٌد المشٌر

 .موجود ؼٌر – محسن صبلح الجبهة جٌوش وقابد.  فوزي

 .العامة القٌادة إلى وال القوات إلى تصل ال واألوامر والتعلٌمات

 . ومصر سٌناء مطارات فوق وتعربد بكثافة تهجم إسرابٌل وطابرات

 باعتراؾ الجذري التؽٌٌر"  موقعها الناصر عبد جمال ؼٌر التً البرٌة والقوات

 المؽٌرة للطابرات سهبل صٌدا وأصبحت,  تشتتا تعانى ٌومٌن قبل الخطة فً القادة

 وقد المعركة ٌدٌر الناصر عبد جمال كان القٌادة مركز وفى.المهاجمة والدبابات

 سٌناء فى البرٌة القوات وضرب,  المصرٌة المطارات تدمٌر الخرٌطة على شاهد

 . بٌته إلى المبنى ؼادر ثم الحرب انتهت حتى وظل

 فى ٌقؾ الجٌوش أحسن كان لو:"  بقوله الدؼٌدى اللواء علٌها علق الصورة هذه

 ".النتٌجة تؽٌرت لما موقفنا نفس

 .7691 ٌونٌو 5 هزٌمة وقعت الصورة هذه وعلى

, فوزي محمد:  الشابعات وناشر المسبولٌة وضع ٌرٌد من الناس على خرج بعدها

 . الٌوم ذلك فى والتوجٌه القٌادة عن – الطلقاء – المسبوالن شرؾ وسامً

 بالجٌش السري التنظٌم منشا هو شرؾ سامً بؤن,  هنا القارئ أذكر أن بى وٌجدر

 بمراكز ٌسمى ما حٌاتنا فً خلق والذي فوزي محمد الجٌش داخل ٌرأسه كان الذى

 . القوى

 الروس مطالبة هو فعله ما أول كان القٌادة إلى طرٌقه وأخذ المشٌر هبط أن وبعد

 األولى بالضربة فقده عما المصري الجوى السبلح لتعوٌض طابرات إرسال بسرعة

 تصل لم الطابرات ولكن وقت بؤسرع بإرسالها ووعدوا موافقتهم الروس وأبدى, 

 ٌوؼو لوال الطرٌق فى كانت الطابرات بؤن الروس أجاب مصر سؤلت وعندما

 . اإلدعاء هذا كذب اتضح وقد لٌوؼوسبلفٌا الجوى للمجال عبورها رفضت سبلفٌا
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 فلما بالقٌادة مكتبه إلى الروسً السفٌر الحكٌم عبد استدعى,  ٌونٌو من السابع وفى

 أجاب" ؟ الطرٌق فى أنها قلتم التى الطابرات تصل لم لماذا:"  الحكٌم عبد سؤله جاء

 .."التحلٌق من الطابرات منع تٌتو أن وقلنا ذلك شرحنا لقد:"  السفٌر

 قلتم:"  تماما الؽضب به استبد وقد استطرد ثم" كاذب أنت:"  ؼاضبا المشٌر وقاطعه

 تبدأ لن إسرابٌل إن وقلتم...  حشود توجد ال أنه اتضح ثم..  حشودا هناك إن

 عبور من الطابرات منع تٌتو أن وقلتم..  بالحرب إسرابٌل بدأت ثم..  بالحرب

 .."ٌمنعها لم أنه اتضح ثم سبلفٌا ٌوؼو أجواء

 روسٌا مطالب على موافقتكم من البد..  طلباتنا إجابة ترفضون أنتم:"  السفٌر قال

 "!!جٌشكم ٌحتاجه ما منحكم على بالموافقة المركزٌة اللجنة نقنع أن نستطٌع حتى

 أننا تظن فهل طلباتك قبول علٌنا لتعرض اآلن أتؤتً..  تعنى ماذا:"  المشٌر صرخ

 .." مصر أرض من شبر فى نفرط لن أننا..  ؼرقنا قد

 أعٌن أمام مكتبه باب حتى وطارده السفٌر فطرد,  أعصابه الحكٌم عبد ٌتمالك ولم

 الواقعة هذه شهد وقد,  القاعة آخر إلى مهروال ٌجرى وهو السفٌر شوهد, الجمٌع

 مكتب مدٌر و الرحمن عبد محمود بحري اللواء:  الحصر ال المثال سبٌل على

 .7611 أكتوبر حرب فى البحرٌة القوات وقابد البحرٌة للشبون المشٌر

 إن لك قلت مش كبلمً جالك:"  له وقال الناصر عبد بجمال ذلك بعد المشٌر واتصل

 مش بٌقول عندي كان الروسً السفٌر,  رٌس ٌا أتفضل..  حاٌؽرقونا الروس

 علشان اإلنجلٌز طلعنا إحنا هوه..  طلباته على له نوافق لما إال طٌارات هانبعت

 !"؟ الروس ندخل
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 التنحى

 

 منها زالت فما" الجٌش بهزٌمة"  انتهت مصر على المإامرة أن ٌظن من ٌخطا

 إلٌه وأضاؾ جمٌعا الناس أصاب الذي الذهول ؼمرة فى تمت وقد,  تتم لم فقرات

 . التنحً على عزمه الناس على أعلن عندما القلق من مزٌدا جمال

 المإامرة خٌوط باقً حٌاكة تم,  واالضطراب,  الهٌاج خضم وفى

 كلها مصر احتواء إلى تهدؾ بل الجٌش تدمٌر إلى فقط تهدؾ ال المإامرة كانت

 . السوفٌتٌة الهٌمنة تحت ووضعها

 وٌإكد....  نفسه الحاكم االمتبلك – القوى مراكز تإازرها – المساعً اتجهت لذا

  حٌنه فى أذكره سوؾ الذي النحو على الفترة هذه فى السوفٌٌت تصرفات االتجاه هذا

 تنته لم التً المإامرة استمرار إلى تشٌر ٌونٌه 1 فى وقعت التً الواقعة هذه ولعل

 .ٌونٌه 5 بنهاٌة

 مدرعات الرابعة بالفرقة سالما العبور فى,  الؽول صدقً اللواء أفلح الٌوم هذا فى

 أمام الؽول صدقً اللواء ووقؾ"  المصري الجٌش جوهر"  علٌه ٌطلق كان والتى

 سالمة المدرعة الفرقة برجوع,  التمام لٌعطى -محسن صبلح – المٌدان جٌش قابد

 . تماما

 صدقً اللواء وفهم,  محسن صبلح مكتب على التلٌفون جرس رن واقؾ هو وفٌما

 إن:  ٌقول محسن صبلح وسمع,  عامر الحكٌم عبد المشٌر هو المتكلم أن الؽول

 !! تصل لم – مدرعات الرابعة الفرقة

 وأنا..  أصل لم إنى تقول كٌؾ:"  الؽول صدقً اللواء له قال السماعة وضع وبعد

ٌك أمامك واقؾ  جدٌدة أوامر صدرت"  بقوله محسن صبلح علٌه فرد" التمام؟ وبد 

 !.آخرها عن فؤبٌدت الفرقة وعادت"  أخرى مرة سٌناء إلى الفرقة بعودة
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,  مناصبه وتركه الهزٌمة بعد الحكٌم عبد لً قالها كلمات تحضرنً المناسبة وبهذه

 ".عكسٌة أخرى أوامر وٌدي....  ٌلؽٌها تانى وحد, أوامر بادي كنت أنا: " قال

 أكدت,  بعد فٌما أمرها أذٌع والتً,  الرابعة الفرقة عن ذكرها سبق التً والتجربة

 منه سمعتها,  كثٌرة أقوال من قول وهو, ذلك فى المشٌر قاله ما ومعنً صدق لً

 . حٌنها فى وسؤذكرها وأحزانه محنته فً وهو

 الحكٌم عبد والمشٌر, الناصر عبد جمال بٌن وقع ما تفاصٌل نستعٌد أن المفٌد ومن

 إطبلق بوقؾ األمن مجلس قرار صدور فبعد 7691 ٌونٌو من الثامن لٌلة فى عامر

 عامر الحكٌم عبد والمشٌر,  الناصر عبد جمال الربٌس ضم اجتماع حدث,  النار

 ترك ضرورة:"  على الثبلثة اتفق االجتماع هذا وفً, بدران شمس والوزٌر

". الؽرب مع التفاهم وٌستطٌع,  الببلد رباسة ٌتولً جدٌد بوجه واإلتٌان,  مناصبهم

 "الدٌن محًٌ زكرٌا الزمٌل الببلد ٌرأس أن أقترح أننً:"  عامر الحكٌم عبد وقال

 أنت:"  المشٌر له فقال,  الرضا وعدم االمتعاض الناصر عبد جمال وجه على ظهر

 دابما كنا وإننا...  صداقة أو ود أي زكرٌا وبٌن بٌنً مافٌش إن ٌارٌس عارؾ

 ومستقبل,  مصر واسم,  مصر مصلحة أمام اآلن ولكننا, الرأي فً ونختلؾ نصطدم

,  علٌه أوافق ال وأنا...  مقبول ؼٌر وجه زكرٌا:"  الناصر عبد ورد".  مصر

 إنه,  زكرٌا على اعتراضك كان إذا:"  عامر قال". بدران شمس منه بدال وأرشح

 من ترشح كٌؾ ثم.  مقبول وؼٌر معروؾ ؼٌر وجه بدران شمس فإن, ؼٌر وجه

 ".أخرى أسماء عن نبحث:  الناصر عبد قال!" ؟ وخسرها حرب وزٌر كان

 قٌادة مجلس أعضاء من واحد هٌكون ٌٌجً اللً أن بمبدأ أخذنا إحنا:" المشٌر فقال

 ..." وحسٌن,  وأنور,  زكرٌا سوي أمامنا ولٌس,  الحكم فى حالٌا المشتركٌن الثورة

 زكرٌا:"  قاببل – فعبل ٌقدره أنه أعلم الذي – زكرٌا عن دفاعه المشٌر وواصل

 ".التنفٌذٌة السلطة إدارة وٌستطٌع..  للحكم جاء منذ الداخلٌة وزارة فً عمل

 ".رأٌكم على نزلت..  خبلص سٌدي ٌا طب:"  الناصر عبد قال
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 خبلص ٌعنً قال..  رأًٌ على نزل:"  حدث ما على بمرارة ٌعلق المشٌر وكان

 ..." معروؾ وؼٌر مكروه وجه ألنه شمس عاٌز كان طبعا هو,  دٌمقراطً راجل

,  الحكٌم عبد طلب فقد,  كسابقه باالهتمام ٌحظ لم,  آخر أمر أٌضا االجتماع وفً

 مدرسة وعساكر ضباط وضمنهم الحربى بالسجن المسجونٌن الرجال عن واإلفراج

 ٌذاع أن على اتفقوا كما"  المعروفة القضٌة صاحب"  زٌد أبو المنعم وعبد المشاة

 . وشمس الحكٌم عبد استقالة التنحً خطاب مع

 موضع سٌوضع االتفاق هذا أن فى الشك المشٌر ٌخامر ولم,  االجتماع من خرجوا

 مصر فٌه تترنح التً الوقت هذا فً,  خدعة ٌكون أن ممكن حدث ما أن أو التنفٌذ

 زالت ال,  مصر ورجال شباب من بآالؾ أطاحت التً المباؼتة الضربة وطؤة تحت

 . سٌناء رمال على ملقاة جثثهم

 قد أكن لم ٌونٌو من الثانى حوالى ومنذ التارٌخ ذلك وحتى ٌونٌو 1 ٌوم االجتماع تم

 كان العشر الدقابق فٌها الواحدة تجاوز ال فترات فً,  لماما إال الحكٌم عبد شاهدت

 بصحبة ٌنصرؾ ثم,  ٌودعه وكؤنه,  عمرو ولده وٌشاهد,  أحوالى على ٌطمبن فٌها

 أو,  نصر كصبلح زمبلبه من رفقاء ومعه,  دابما ٌؤتً كان فقد معه جاءوا من

 . وؼٌرهم رضوان عباس أو خلٌل عصام

 – ٌونٌو من الخامس منذ – والتلٌفزٌون الصحؾ من إال أخباره عنً انقطعت ثم

 . ٌونٌو من الثامن:  الٌوم هذا حتى

 ضروري سٌادتك عاٌزٌن"  وقال – متولً محمد - األمٌن الحارس جاءنً فقد

 نوم حجرة وأدخلونً,  خلٌل عصام منزل إلى واصطحبنً"  للمشٌر نروح عشان

 أسند وقد, ظهره إلى مسنودا,  السرٌر طرؾ على جالسا المشٌر فٌها تبٌنت,  معتمة

 . بشراهة ٌدخن وكان,  الوراء إلى رأسه

,  البٌت صاحب خلٌل عصام كان وبالخارج مفتوح وبابها بالحجرة وحدنا كنا

 . ومصطفى حسن الحكٌم عبد وشقٌقا رضوان وعباس
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 ما زى وهو" . ؟ إٌه أزٌك" .." أزٌك:"  أقول أن وهممت,  الحكٌم عبد أمام وقفت

 ".شاٌفاه أنا

 فارغ القهوة من فنجان وبجواره, السرٌر على مهدال وبدنه مكتببا حزٌنا وجهه كان

 المشٌر عادات من أعرفه لما...  المابة الفنجان ٌكون أن البد بؤنه نفسً حدثت وقد

 . الطعام وٌعاؾ والشاي القهوة على ٌعكؾ فإنه,  ٌحزن أو ٌؽضب حٌن

 صوته سمعت بى ٌلعب القلق وبٌنما,  شا أي قول علً الصورة هذه أمام أجسر لم

 ".لوحدي أقعد عاٌز أنا:"  ٌقول

 علمه دون بً جاءوا أنهم لخاطري الح وإن,  أفعل ماذا أو و أقول ماذا أدر لم

 . الكظٌم الصمت هذا ن إخراجه فى أفلح أن راجٌن

 مهزوما اآلن وأراه,  شامخا قابدا أحببته الذي الرجل نحو واجبا علً أن وشعرت

 . بوجودي ٌشعر ٌكاد ال بؤنه علمً رؼم شٌبا أقول أو, شٌبا أفعل أن واجبً منكسرا

 ملا التارٌخ هو ما دلوقت فاٌدة منه فٌش ما ده الحزن:"  له وقلت أمري حزمت

 ..." انتصروا ورجعوا انهزموا وقواد بالحروب

 "أهزم؟ حتى حاربت وهل:"  خفٌض بصوت قال

 كان مهما:"  فقلت و الحدٌث فى االسترسال على شجعنً قد كان وإن,  أرد فاجؤنى

 بعنٌن نحوي ونظر وهاج عامر الحكٌم عبد ثار". منه أقوي فؤنت..  حصل اللً

 خٌانة نتٌجة دا..  حرب نتٌجة مش حصل اللً حاجة تعرفٌش ما انتى:"  ملتهبتٌن

 . الكبلم عن أمسك وقد بوجهه عنً وأشاح.." 

 ٌدافعوا حتى قدروش ما,  متكتفٌن ماتوا والدي:"  ٌتكلم سمعته,  صممت فترة وبعد

 فلزمت,  اللحظة تلك فى نفسه ٌحدث أم ٌحدثنً أكان أدرى وال..". نفسهم عن

 . وذهول حزن ؼمرنً وقد الصمت

 صٌحه على فدخل" الشنطة؟ فٌن.... ؟ الشنطة فٌن:"  صرخ ثم حوله المشٌر تلفت

 ..."و... عاٌونها كنا... الشنطة:" متلجلجا له وقال,  متولى
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 كبلم صدقتوا انتوا...  الشنطة هاتوا... فارغ كبلم ببلش:"  الحكٌم عبد وصاح

 "..الشنطة هاتوا...  ؟ اإلشاعات بتصدقوا...  ؟ بتوعه العٌال وشوٌة المعفن

 .لعامر وقدمها" سامسوناٌت"  حقٌبه فؤحضر متولى وأسرع

 مسدس فٌها فإذا,  وفتحها الحقٌبة المشٌر أخذ.  صامتة وأنا ٌجرى ما أراقب كنت

 منها وتناول – مهدئ لعله - دواء زجاجة عامر وأخرج,  واألدوٌة األوراق وبعض

 . الدواء بها ألن الحقٌبة طلب ولذا,  صداعا ٌشكو كان..  حبة

..  ذكره الذي" المعفن"  من وال,  عنها تحدث التً اإلشاعة عن شٌبا أعرؾ أكن لم

 المخلصون رجاله رأى لذا..  االنتحار ٌنوى المشٌر أن قالت اإلشاعة أن عرفت وقد

 . حقٌبته فؤخفوا,  ٌده عن المسدس ٌبعدوا أن, 

 فى التنحً خطاب الناصر عبد ألقى الثبلثً اجتماعهم فى علٌه اتفقوا لما وتنفٌذا

 .7691 ٌونٌو 6 ٌوم مساء

 أى..  ومشارٌع وعودا ٌتضمن التنحى خطاب أن الكثٌرون الحظ كما الحظت وقد

 .التنحً فكرة ٌكذب ما مضمونه فى أن

 الحكٌم بعبد الناصر عبد مكر توضح,  التنحً وأعقبت صاحبت التً والخطوات

 وحده وصعد,  الظبلم إلى بهما فدفع,  لصالحه االستقالة استؽل وأنه,  بدران وشمس

 !!! الجماهٌر طلب...  علً بناء القمة إلى

 خطاب إلقاء قبل القاهرة داخل المواصبلت جمٌع وقؾ هً المبلحظات وأولى

 عملت فقد الحدٌدٌة السكك أما سابرٌن أو واقفٌن, الشوارع فى الناس فتكاثر التنحً

 جمٌعا الناس أصبح وهكذا..  للدولة التابعٌن الجماهٌر من بمزٌد المدن تزوٌد على

 . الخطاب إلى ٌستمعون وقوفا

 شرؾ لسامً التابعة والمنظمات, اإلشتراكً اإلتحاد أعضاء أن:  الثانٌة المبلحظة

 صباح منذ مكاتبهم فى بالبقاء األوامر إلٌهم صدرت وؼٌرهما,  فرٌد المجٌد وعبد

 . بساعات الخطاب إلقاء وقبل الٌوم
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 ضد القوى ومراكز,  شرؾ سامً جهاز أطلقها التً الشابعات:  الثالثة المبلحظة

" "  ٌحارب وخاؾ جرى الجٌش:"  شاع ما بعض وإلٌكم عامر الحكٌم وعبد الجٌش

 سباٌك خد الحكٌم عبد" "  دخلوا ما الٌهود ساعة بٌحشش عامر الحكٌم عبد كان

 مع بٌرقصوا حفلة عاملٌن كانوا الطٌارٌن" "  ٌدخلوا ٌسٌبهم علشان الٌهود من ذهب

 وصور,  بذاءات بعضها حمل التً الشابعات هذه آخر إلى"..  رقاصة واحدة

 . ذكرها بً ٌلٌق ال, فاضحة

 الجمٌع قام انتهابه وفور..  بالتنحً التارٌخً للخطاب تماما معدا المسرح كان هكذا

 . بالمجان كلها المواصبلت وتحركت...  بؤدوارهم

,  الجماهٌر وحرضوا,  مكاتبهم فى المرابطون اإلشتراكً اإلتحاد أعضاء وتحرك

 .الهتافات ورددوا

 الناس من حشدا معهم جاذبٌن,  مدنٌة ثٌاب فى الحربً البولٌس من جماعة وذهبت

 لم والذي الثورة خطة وضع فى شارك الذي – الدٌن محًٌ زكرٌا منزل لمهاجمة

 . بالحجارة بٌته ورجموا ضده هتافات ورددوا – الخطاب من إال الرباسة بتولٌه ٌعلم

 مكان إلى جمٌعا فؤخذتهم – توقؾ بعد تحركت وقد – المواصبلت الناس وركب

 . الناصر عبد جمال بٌت هو واحد

,  الزراعً اإلصبلح أتوبٌسات من وؼٌرها الحدٌدٌة,  كلها المواصبلت وسخرت

 من الناس لحمل وهٌباته شركاته بكل العام القطاع وعربات المواصبلت وهٌبة

 . الناصر عبد جمال بٌت إلً ومنها القاهرة إلى مجانا األقالٌم

 : التالٌة القصة روى إذ مذاكراته فى نصر صبلح قاله ما ذلك وٌإكد

 التً المنظمة المظاهرات تلك من,  له مخططا كان األمر أن على أدل ولٌس

 بسقوط تهتؾ,  الناصر عبد بٌان إلقاء فور, الدٌن محًٌ زكرٌا بٌت إلى تحركت

 . األمرٌكٌة واإلمبرٌالٌة الدٌن محًٌ زكرٌا
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 تنحى سماع بعد نفسها تلقاء من خرجت الناس من ؼفٌرة جموعا هناك أن والواقع

 الٌوم فى لدٌه كان السٌاسً التنظٌم أن فٌه جدال ال الذى األمر وألن الناصر عبد

 . الناصر عبد بعودة والمناداة بالخروج رباسته من تعلٌمات التالً

 لؤلقالٌم التابعة اإلشتراكً اإلتحاد وحدات بعض أن,  المبكٌة المضحكة األمور ومن

 من التاسع مساء التنحً إعبلن قبل القاهرة مشارؾ إلى فوصلت التقدٌر أخطؤت

 . القاهرة مداخل فى تهاوالفتا بعرباتها فتجمعت أقل أو بساعة ٌونٌو

 الذى,  سوٌؾ لبنً التابع اإلشتراكً اإلتحاد فوج القاهرة إلى وصل من أول وكان

 سمع حتً الجٌزة فى فانتظر,  الساعة من ٌقرب بما و التنحً بٌان إعبلن قبل وصل

 . البكرى منشٌة إلى وتحرك اإلذاعة فً البٌان

 كانت ما وسرعان,  البٌان إذاعة قبل بالتحرك التعلٌمات لدٌها القاهرة أمانة أما

 . نفسها تلقاء من خرجت التى الجموع مع الناصر عبد منزل حول متراصة وحداتها

 وحققت اللعبة ونجحت..  الزعٌم بعودة تطالب القاهرة خارج من تؤتً لوفود وأخذت

 . هدفها التمثٌلٌة

 أو عامر الحكٌم عبد اسم علٌها" ٌافطة"  أى ٌمزقوا أن المتظاهرون ٌنس ولم

 . عامر باسم وٌهتؾ, النص على ٌخرج من كل ٌضربوا وأن صورته

 ناصر"  هو والتنظٌمات المصرٌة الجماهٌر ألسنة ألفته والذي الهتاؾ أن إلً ونشٌر

 "عامر

 عامر الحكٌم عبد صور محالهم من ٌنتزع بمن واألكشاك المحال أصحاب وفوجا

 . بجانبه التً الناصر عبد جمال صور وٌتركون

 القومٌة النعرة وإلهاب,  الوطنٌة الجماهٌر مشاعر بإثارة"" الشحن"  فرق وقامت

 – القماش – والقطنٌة الخشبٌة"  الٌفط"  آالؾ الجماهٌر رءوس فوق وظهرت

 بعدم ومطالبته بالربٌس الجماهٌر تمسك عن تعلن متشابهة شعارات مكتوب وعلٌها

 !!التنحً
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 فى انحسر,  ؼلٌانه لكن الخفاء فى ٌؽلى شعب هناك هذا كان,  اآلخر الجانب وعلى

 . عامر الحكٌم عبد منزل

 قابدهم وهو – الناصر عبد جمال إن بالمهانة وشعروا بالؽضب الضباط أحس لقد

 . الضربة تقلت التى الفبة رؼم خطابه فى كلمة عنهم ٌقل لم – األعلى

 لموتهم مستسلمٌن الوقوؾ على أرؼموا بل ٌحاربوا لم وأنهم,  أبرٌاء ٌعرفون كانوا

 الحكم إلى ناصر بعودة سمعوا أن بعد, بالجٌزة المشٌر منزل إلى الضباط ذهب. 

 . مناصبه إلى عامر المشٌر بعودة وطالبوا منفردا

 حبهم ٌدفعهم من على وخوفا إشفاقا خلٌل عصام اللواء منزل فى لحظتها المشٌر كان

 . الناصر عبد جمال بهم فٌبطش منزله حول التجمهر إلى له

 إلى بالذهاب إقناعه المشٌر شقٌق عامر حسن, بدران وشمس,  نصر حاول وقد

 إال ننصرؾ لن:  قابلٌن الضباط ورفض ٌعتذر إلٌهم أرسل ولكنه لمقابلتهم الجٌزة

 . القٌادة إلى بعودته وعدا أعطانا إذا

 تجمع حتى ٌصل كان ما لكنه,وصرفهم لتهدبتهم بنفسه الذهاب من بدا الحكٌم ٌجد لم

 . باسمه هاتفٌن رفعه بعضهم فحاول الحماس ؼلبهم وقد,  الضباط حوله

 ودخل, مطالبهم علٌه لٌعرضوا الضباط من عشرة ٌختاروا أن المشٌر منهم وطلب

 أسلحة جمٌع ٌمثلون هإالء:"  قابلٌن الضباط عن ممثلون فجاءه,  مكتبه حجرة إلى

 ".سواك قابد أي ٌرفضون فهم القٌادة إلى بالعودة ٌطالبونك جاءوا وقد الجٌش

 الضباط فؤجابه"  العودة أرٌد وال خبلص استقلت أنا:"  بقوله المشٌر علٌهم رد وقد

 ". نقول بما ٌقتنعوا لن ألنهم بنفسك تكلمهم أفندم ٌا تخرج الزم" 

 بؽٌابهم تسمح ال الظروؾ ألن قٌاداتهم إلى الرجوع منهم وطلب, الشرفة إلى فخرج

 .المكان مؽادرة فرفضوا القناة حافة على والعدو وحداتهم عن
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 حتً الحدٌقة أرض إلى ٌصل كاد ما ولكن بنفسه لهم النزول إلى المشٌر اضطر

 إلى وعاد علٌهم عنه بعٌدا فدفعهم و األكتاؾ على حمله وأرادوا الضباط به أحاط

 . الشرفة

 حجرته عامر ودخل طرقاتها فى وٌجلسون الحدٌقة ٌملبون الؽاضبون الضباط كان

 . هٌكل لك سؤرسل جمال له فقال الناصر عبد بجمال تلٌفونٌا اتصاال وأجرى

 الناصر بعبد اتصل, المشٌر منزل فى العسكرٌة المظاهرة هذه رأى فلما هٌكل وجاء

 بلقابهم اعدهم: جمال له وقال و الناصر عبد مع الحكٌم عبد وتكلم الموقؾ له وشرح

 . المواضٌع ونخلص سنتقابل باكر ألن..  باكر 73 الساعة القٌادة فى

 عبد:"  للمشٌر وقال الجموع هذه إلى ثم المشٌر إلى هٌكل نظر المكالمة هذه وبعد

 على مجمع كله الجٌش, بتاعتك 71, 6 وآدى... 71, 6 ٌوم عنده كان الناصر

 ".بك التمسك

 وال..  خطٌر الموقؾ إن:"  معناه بما قاببل الموجودٌن الضباط إلى المشٌر وتحدث

 مصر أجل من – فؤرجوكم..  علٌه نقدر اللً نصلح بنحاول أحنا.. مظاهرات ٌحتاج

 صفق"  القٌادة فى معاكم حاكون هللا شاء إن وبكره موقعه إلى ٌذهب واحد كل نا

 تم قد االتفاق أن وظنوا الناصر عبد بمكالمة عرفوا وقد...  باسمه وهتفوا الضباط

 . عودته على

 من كل لى ورواها فوزي محمد ومنهم والقادة الضباط عشرات الواقعة هذه شهد

 .نصر وصبلح عامر وأمٌن متولً

 وأعرب تلٌفونٌا المشٌر مع,  الناصر عبد تكلم الٌوم هذا لٌلة من متؤخر وقت وفً

,  القناة حافة على العدو وتواجد األوضاع اضطراب بسبب وقلقه مخاوفه عن لمشٌر

 لؤلخر منهما كل تمنى المكالمة نهاٌة وفى,  والتشجٌع التطمٌن بكلمات المشٌر ورد

 .سعٌدة لٌلة

 فوزي محمد تعٌٌن قرار اإلذاعة فى المشٌر سمع – ٌونٌو 77 ٌوم – الصباح وفى

 .المسلحة للقوات عاما قابدا
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, مكتبه ودخلوا,  فوزى محمد رافضٌن القٌادة فى ثاروا بالقرار الضباط سمع ولما

 عبد بالمشٌر إال االعتراؾ عدم على للتوقٌع مستعدون الضباط جمٌع إن له وقالوا

 فكر بعضهم إن بل و بذلك الناصر عبد وإببلغ,  المسلحة للقوات قابدا عامر الحكٌم

 منزله فى ٌجدوه لم ولما المشٌر إلى الضباط وذهب.  القٌادة من فوزى طرد فى

 – ناصؾ اللٌثى فقابلهم, بذلك إلببلؼه الناصر عبد جمال منزل إلى ذهبوا بالجٌزة

"  المكان هذا من اآلن ٌقترب حد ممنوع:"  قاببل – الجمهوري الحرس ربٌس

 .فانصرفوا

 .االستٌداع إلى بإحالتهم منشور خرج الٌوم نفس من الخامسة تمام وفى

 عبد رجوع فى رأوا ألنهم بالقوة القٌادة إلى الحكٌم عبد ٌعٌدوا أن الضباط أراد وقد

 ونستطٌع دبابات معنا نحن:"  وقالوا.  ٌقبلونها ال خدعه عامر المشٌر بدون الناصر

 إلى المحالٌن والضباط المشٌر عودة قبول على ونجبره الربٌس نحاصر أن

 ".االستٌداع

 عقولهم تكتنؾ ؼاضبٌن حٌارى جمٌعا الناس كان والؽلٌان العواصؾ هذه قلب فً

 هم ذاك,  وثباته وعٌه كامل فى ظل قلٌبل نفرا إال والؽموض اإلٌهام من سحابات

 !!أنفسهم المتآمرون

 لهم وٌتحقق تتحقق حتً خططهم بقٌة ٌتابعون ومازالوا..  ونفذوا..  خططوا الذٌن

 . ٌرٌدون ما

 األحداث تلك..  والمٌادٌن الشوارع فى للناس األولى,  صورتٌن عرضت ولقد

 . الجمٌع أعٌن أمام الظاهرة

..  المشٌر بؽٌر جمال لعودة الرافضٌن,  الثابرٌن للضباط,  الثانٌة والصورة

 بعض أما األحداث هذه جرت وقد,  وٌقدرونه ٌحبونه الذى بقابدهم والمتمسكٌن

 . الجمٌع أعٌن أمام األولً األحداث جرت أن بعد األعٌن

 وترتٌبات, أوامر فى وتمثلت..  األعٌن عن بعٌدا جرت التً فهً الثالثة الصورة أما

 . واحتٌاالت
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 .أخري مرة البداٌة من ولنبدأ

 إلً ذهب,  الروسً بالسفٌر العاصؾ لقابه وبعد,  القٌادة مبنً المشٌر ؼادر أن بعد

 وعصام فوزى ومحمد,  بدران شمس منهم القادة من حشدا فوجد,  بالحلمٌة منزله

 ٌردد فؤخذ,  صدره فى تحتدم والثورة,  عروقه فى تؽلً لمشٌر دماء وكانت خلٌل

 فٌه ٌشرح بٌان إلقاء على عزمه عن وأعلن"..  ؼرقونا...  خدعونا:"  القادة أمام

 . للشعب الخٌانة

 لٌفكرا منزله إلى ٌؤخذه أن بدران شمس وأراد البٌت بهم اكتظ وقد تهدبته وحاولوا

 الزحام لهذا اتساعا فٌه ٌجدوا لم,  الحجرتٌن ذى بدران شمس منزل وفى.. معا

 بعبد لقابً وتم متولً طرٌق عن إلٌه دعٌت الذى المنزل ذلك إلى جمٌعا فذهبوا

 مكالمة المشٌر تلقً,  المنزل هذا وفى.  قبل من شرحتها التً الصورة على الحكٌم

 بؤنه ووعد,  بٌان أى إذاعة وعدم اإلذاعة إلى التوجه عدم منه طلب الذي جمال من

 . البٌان بإصدار بنفسه سٌقوم – جمال أى –

وه والذى,  البٌان إذاعة موعد,  ٌونٌو من التاسع وجاء  بعد تبٌن وقد التنحً بٌان أسم 

 البٌان ٌكون بؤن بدران وشمس للمشٌر بتعهداته ٌؾ لم الناصر عبد بؤن,  إلقابه

 .الحكٌم عبد استقالة من خبل فقد – وعامر جمال تنحى متضمنا

 – منه وطلب شرؾ سامً مع تلٌفونٌا ناصر تكلم – التنحً – البٌان إذاعة وبعد

 .أخري تعلٌمات حتً مكاتبهم ٌؽادروا بؤال – الجمهورٌة رباسة موظفً وجمٌع

 شرؾ سامً تلقاها األوامر من عددا أن, المكالمة هذه على الشاهد الجٌار وٌروي

 األوامر هذه كانت وقد كثٌرا شرؾ سامً رددها التً" أفندم ٌا حاضر"  مرات بعدد

 !!!أخري مرة التنحً بٌان إذاعة عدم: هً

 أخرى بٌانات أٌة تذاع ال – هٌكل مع مراجعته بعد – الدٌن محًٌ زكرٌا بٌان ٌذاع

 . سواه لشخص
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 وٌعلق, والتلٌفزٌون اإلذاعة لمحاصرة تذهب,  المسلحٌن الضباط من مجموعة

 ثقته استعاد فقد,  شرؾ سامً حال تؽٌر,  المكالمة هذه بعد:  بقوله الجٌار محمود

 الذي وهو..  األوامر ٌلقً شرؾ سامً وشرع,  الخٌوط بكل أمسك أن بعد,  بنفسه

 حجرته خارج كانوا من وتشنجه صراخه سمع حتً, وٌولول ٌبكً قلٌل قبل كان

 .ٌتنحً سوؾ الربٌس ألن

 .حدٌثنا ونواصل, الجٌار رواٌة انتهت

 وإن,  استقالته إذاعة وأؼفل و بالتعهد أخل الناصر عبد أن للمشٌر تبٌن أن بعد

 فى بدأوا وقد, اإلشتراكً اإلتحاد وكوادر السرٌة المنظمات من جمال رجال

 صمم ذلك كل للمشٌر تبٌن أن بعد,  جمال بعودة لتطالب الجماهٌر وإثارة تحرٌض

 لمبنى التوجه منهم وطلب الضباط لبعض وأعطاه بٌانا فكتب,  بٌانه ٌذاع أن على

 . وإذاعته والتلٌفزٌون اإلذاعة

 مبنً تحرس – الجمهوري الحرس من – مسلحة بفرقة فوجبوا الرجال ولكن

 أى إذاعة أو بالدخول ألحد ٌسمحوا بؤال  ,  شرؾ سامً من أوامر ولدٌها اإلذاعة

 . بٌان

 قرر أن ذلك على ترتب وقد عاما قابدا فوزي محمد تعٌٌن مفاجؤة إلى اإلشارة سبقت

 .مصر صعٌد قرى إحدى"  اسطال"  بلدته إلى السفر الحكٌم عبد

 جمال بٌن حوار دار اللقاء هذا وفى,  الناصر عبد جمال لوداع ذهب سفره قبل

 هللا شاء وإن..  أسطال أروح ما قبل أودعك جٌت: عامر:  التالً النحو على وعامر

 ده..  فوزي محمد قرار من زعلت تكون أوعً:  ناصر طول على فٌها أعٌش ناوى

 ..إرادتً عن خارجة سٌاسٌة ولظروؾ,  األمن أجل من قرار

 ؟ الداخلٌة سٌاستنا فى بٌتدخلوا كمان الروس همه.. هللا: عامر

 .أٌام بعد حاٌطلع أنت وقرارك. مإقت قرار ده:  ناصر
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 ما ؼٌر من خطبت ما ٌوم انتهت المسالة..  الرجوع أقبل حا أنً قالك ومٌن:  عامر

 ؟ إٌه معناها كان..  لشمس وال لٌة سٌرة تجٌب

 : عامر وواصل ناصر ٌرد ولم

 أحضان فى ارتمٌنا أننا تعنً عودتك أن وهً ده كل من أهم تانٌة نقطة فٌه:  عامر

 . والٌهود الروس من محتلٌن بقٌنا آخر بمعنً أو!  الروس

 ؟ ؼٌرهم قدامنا حكٌم ٌا وإحنا:  ناصر

 أن وقلنا...  كله ده الكبلم قلنا احنا ما.. الثبلثً إالجتماع نسٌت قوام أنت:  عامر

 .كده على وافقت وأنت...  األمرٌكان ٌرٌح وجه زكرٌا

 ترأس وأنت,  معنا ٌتعاملوا لن أنهم,  رسمٌا أبلؽونً الروس بصراحة:  ناصر

 بطنهم وجعت أنت ده,  جدا وحشة معاملة الروسً السفٌر عاملت أصلك أنت الجٌش

 . العالم أمام حاتفضحهم وأنك...  بالخٌانة فٌها بتتهمهم اللى الرسالة لهم بعت لما

 التً اللٌلة تلك منذ رأٌته قد أكن ولم و اسطال إلً سفره قبل لٌودعنً عامر ٌؤتً لم

 على اإلنسان ترؼم التً األوقات أبشع ما.  خلٌل عصام بٌت فى إلٌه فٌها ذهبت

 .وزوجته البنه وداعا ٌقول أن دون الرحٌل

 أن...  أحد ٌكلمنً أن أتمنً,  الهواجس بعقلى تعصؾ,  بالهرم بٌتنا فى وبقٌت

 .أحد ال... أحد ٌفهمنً أن...  أحد لً ٌشرح

 الرضٌع وولدي" فتحٌة الحاجة"  خالتً سوي وحدتً ٌإنس ال, وحٌدة بقٌت

 الذي,  حٌاتً جمد الذي,  الصقٌع هذا فى الوحٌدة الدؾء لمسة هو عمرو واصحب

 البلدي فالحكمة,  خالتً خوؾ هذا أثار وقد بنهم ٌرضع عمرو كان,  حٌاتً جمد

 .األذي ٌصٌبه ال حتً المضطربة الحزٌنة األم لبن من األطفال أرضاع تمنع

 عن لتصرفه,  لعمرو الصناعى اللبن من وجبات تقدٌم فى" فتحٌة"  خالتً وشرعت

 مبنً فى اعتقلونً عندما عمرو أفاد قد هذا ألن كثٌرا هللا وأحمد.  منً الرضاع

 . ذلك بعد العامة المخابرات
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 سؤل بٌنهما جري حوار وفً,  عامر حسن أخوه ٌرافقه,  اسطال إلى عامر سافر

 خاٌؾ أنا:" اقتضاب فى عامر أجاب" ؟ البلد وسافرت تسرعت لٌه:"  عامر حسن

 ".حٌاتً على

" األوالد"  إن حسن وفهم"  األوالد على خاٌؾ أنا:"  قلقه عامر أبدي الرحلة وأثناء

 . بعده من لهم ٌحدث سوؾ لما قلقا المشٌر كان..  وأفراده الجٌش ضباط هم

 عبد من مكالمة تلقى فقد الٌوم ذلك فى اسطال إلى ٌصل أن الحكٌم لعبد ٌقدر لم

 إلً سٌدعو القاهرة فى وجوده أن له وذكر القاهرة إلً للعودة فٌها ٌدعوه الناصر

 .واطمبنانهم تهدبتهم

 محٌى زكرٌا من لجنة شكل قد الناصر عبد بؤن وفوجا..  القاهرة إلى عامر وعاد

 عبد المشٌر أنصار كل بعزل اللجنة هذه وكلفت فوزي ومحمد شرؾ سامً الدٌن

 حاضرا لٌكون,  عودته طلب الناصر عبد أن فؤدرك,  الضباط من عامر الحكٌم

 رجال أعٌن فى فٌسقط..  إنقاذهم ٌستطٌع أن دون الضباط من برجاله التنكٌل عملٌة

 .الجٌش

 أقام المرة هذه وفى" اسطال"  قرٌته إلى أخرى مرة وعاد,  القاهرة فى البقاء رفض

 هناك بٌتا ٌمتلك المشٌر ٌكن فلم"  عامر مصطفى"  المزارع أخٌه على ضٌفا هناك

 شمس المرة هذه معه أقام وقد..  الثورة بداٌة منذ أهمل فقد" العمدة"  والده بٌت أما

 .بدران

 بإطبلق السرٌة األجهزة قامت,  تجرى بالضباط والتنكٌل التصفٌة عملٌة كانت وفٌما

 تم قد لضباط ٌجرى ما إن:  وقالت"  أسطال فى إقامته وسر عامر حول شابعات

 ٌجرى عما بعٌدا اسطال فى سٌبقً المشٌر وإن,  وناصر عامر بٌن علٌه االتفاق

 القٌادة فٌتسلم وٌعود,  التصفٌة تتم حتً

 بٌن حوصر كمن األوضاع أسوأ فى وضعته األخٌرة وهذا,  تتولً الضربات كانت

 بٌنهما ٌدور, التلٌفون عبر به االتصال دابم علٌه المستحٌل من كان ولما نارٌن
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 خوفه ومن بالوحدة شعوره من الناصر عبد شكاوى تتخلله الؽالب فى عادي حدٌث

 . الببلد وعلى الجٌش على

 – بإصرار ٌرفض كان عامر ولكن, القاهرة إلى إرجاعه الناصر عبد حاول وقد

 كان ولكنه الفكرة بسبلمة لٌقنعوه إلٌه بعثهم من وتعدد – الٌومٌة مكالماته كثرة رؼم

 الجٌش فى وأوالدي القاهرة إلى أعود كٌؾ:  ٌحدثه من لكل وٌقول ٌرفض

 "ٌعذبون؟

 

 صٌد رحلة

 

 عبد والصٌد.. صٌده استدراج على خطته أقام فقد, الصٌاد فٌها ٌرتحل لم الرحلة هذه

,  مكمنه من الخروج رفض,  وأقاربه أهله به وٌحٌط,  قرٌته لزم – عامر الحكٌم

 .والمحاوالت اإلجراءات كل رؼم

 أن أمنٌته كل وصارت و حقٌقٌا زهدا السٌاسة فى زهد قد عامر الحكٌم عبد كان

 أن المحتمل من عمل أي أو تجارته أو حقله سوي ٌشؽله ال مواطنا قرٌته فً ٌبقً

 . ٌمارسه

 السٌاسة رجل فهو,  ضده صدر قد بالموت حكما أن ٌعلم كان,  نفسه قرارة وفً

 هذه بؤن القارئ وأذكر.  السرٌة األجهزة نواٌا على الدالة العبلمات قراءة ٌجٌد الذي

 – ذلك ومعنى,  إنقاذه تم ولكن االنتحار حاول المشٌر أن كذبا – أشاعت قد األجهزة

 فنٌتهم وإذن,  فٌنتحر محاولته إلى ٌعود قد مرة االنتحار أراد من أن – الناس لدى

 .ٌقتلوه أن مبٌتة

 أمله لتحقٌق الترتٌبات كل متخذا,  إسطال فى مكث الٌقٌن وهذا,  الزهد بهذا

 فقد أنا أما... خاله منزل فى وأقاموا,  وأبناءها األولى زوجته فاستدعى المتواضع
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)  سمالوط فى شقة عن فبحث, سكنا ٌجد لم ولكن اسطال فى وعمرو اسكانى أراد

 .ٌوفق فلم( قبلى وجه

, فوزي محمد أجهزة نشطت وقد وثعالب ذبابا الكبلب بدل كان, الصٌد ساحة وفى

 إلى انتقل ثم الحربٌة الكلٌة فى أحدهم بدأ والذي, السرٌة بتنظٌماتها,  شرؾ وسامً

 على جمال نٌة وترسٌخ, وعامر جمال بٌن الشقاق رقعة توسٌع فى بدأوا الجٌش

 القاصدٌن للضباط وصورة,  الناصر عبد جمال إلى نقلوا بؤن المشٌر من التخلص

 جمال فٌها ٌتحدي لسانه على أقواال ونقلوا بل.  المستقٌل قابدهم لمقابلة,  اسطال إلً

 .بنفٌه وٌهدد

 الناصر عبد جمال الرجلٌن أحد من بالخبلص إال فصولها لتتم كانت ما المإامرة إن

 لصالح من؟ لصالح.. اآلخر من للخبلص توطبة..  عامر الحكٌم عبد المشٌر أو

 .وأسٌادهم القوى مراكز

 إلى ٌرده أن عامر الحكٌم عبد الشارد صٌده ٌستعٌد أن الناصر عبد على كان

 رأٌه وٌؤخذ معه ٌثرثر بالتلٌفون ٌومٌا ٌخاطبه فكان وأهله قرٌته عن بعٌدا القاهرة

 :وقلقه وحدته له وٌشكو تؽٌٌرات من علٌه مزمع هو ما فى

 بعض مع المشاكل نناقش تعودنا إحنا, جنبً تكون والزم.... حكٌم ٌا وحٌد أنا -

 . بعض مع البلد مصلحة فى ونفكر

 هً أخري مرحلة إلى جمال انتقل ثم.  بٌنهما الٌومً التلٌفونً الحوار ٌسٌر وهكذا

 القاهرة إلً والحضور اسطال فى البقاء نٌة عن بالعدول إقناعه ٌحاول من إرسال

 المشٌر شلة"  بؤنها وصفت التً الشلة من واحد وهو,  رضوان عباس أوال أرسل

 .بدران وشمس نصر صبلح وهم"  الناصر وعبد

 أقناعه محاولة فى ساعات ثبلث بالمشٌر واجتمع اسطال إلً رضوان عباس ذهب

 ٌقبل أن هو,  الناصر عبد جمال به جاء الذي العرض وكان,  القاهرة إلى والعودة

 وكان,  اختصاصات بدون ولكن األعلى القابد ونابب الربٌس نابب منصب المشٌر

 نٌاشٌن ٌدي..  الناصر عبد عباس ٌا ناسً أنت:"  اللقاء هذا فى المشٌر قاله مما
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 رفض بؽدادي كان وإذا..  الثبلجة فً بؽدادي زى ٌركنا وبعدٌن.. حاجة ماتكلفهوش

 علشان"... ,ٌافطة"  ٌكون أن أٌامه آخر فى الحكٌم عبد ٌقبل فهل" ٌافطة ٌكون أن

 عباس حاول التً الوسابل ومن"... ٌكفٌنً معاشً أنا طب.. المرتب علشان! ؟ إٌه

 ٌجري الذي – الجٌش ضباط ٌقصد – المشٌر أوالد عن حدٌثه هً بها ٌقنعه أن

 .شبابهم أوج فى وهم لمعاش إلً وٌحالون ٌوم كل وٌفصلون اعتقالهم

 أن المبدأ ولكن...  الضباط بخصوص جمال مع سؤتحدث:"  بقوله المشٌر ورد

 ٌموت أن المحتمل من أنه ٌعرؾ الجٌش ٌدخل من فكل..  تضحٌة والسٌاسة الجٌش

,  فابدة عباس ٌر ولم..."  منها للخروج معرض,  السٌاسة مٌدان ٌدخل من كذلك... 

 طابرة فى نصر صبلح جمال أرسل رضوان عباس فشل ولما القاهرة إلً فعاد

 خاصة طابرة فى أوفده الربٌس إن:"  وصوله فور للمشٌر وقال اسطال إلى خاصة

 نفس نصر صبلح عرض وقد". الطابرة نفس فى والمشٌر ٌعود أن منه وطلب

:"  نصر صبلح له قال المشٌر رفض فلما رضوان عباس عرضها التً العروض

 ٌتولى بٌنما الجمهورٌة رباسة - المشٌر أي – أنت تتولً أن وهو آخر عرض هناك

 ..."اإلشتراكً اإلتحاد رباسة الناصر عبد جمال

 محمد مع فعل مثلما – قانونٌة بطرٌقة ٌحرقنً أن ٌرٌد هو طبعا:"  المشٌر قال

 وٌزاٌد اإلشتراكً اإلتحاد ٌجمع وهو للجمهورٌة كربٌس قرار أصدر أنا – نجٌب

 : مثبل.. القرار على

 الحكومة حددت وإذا...  بإلؽابها اإلشتراكى االتحاد طالب ما ضرٌبة فرضنا إذا

 هذه طرٌق وعن,  السعر برفع اإلشتراكً اإلتحاد طالب,  المحاصٌل أحد سعر

 71, 6 بتاعه زى – مظاهرات فى ٌخرج أن إال الشعب أمام ٌبقى ال المزاٌدات

 ".وعسكرٌا سٌاسٌا منً ٌرتاح وبهذا,  الجمهورٌة ربٌس بإقالة وٌطالب

 بلػ,  صبلح ٌا باهلل استحلفك:"  عامر له قال نصر لصبلح المشٌر وداع وعند

 أن على عودوه الذٌن – حوله الذٌن الشٌوعٌٌن"  للعٌال إذنه ٌعطى أال   الربٌس

 وتلفٌق والكذب, الوشاٌة فى مستمرون هإالء...  النوم قبل األشرطة إلى ٌستمع

" داهٌة فى ٌودوه راح" العٌال وهإالء" ودنى"  جمال أن تعلم وأنت...  التسجٌبلت
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 مثل مكان كل فى تمتد أٌدٌهم وترك قٌمة لهم جعل جمال ألن منهم علٌه أخاؾ وأنا

 .عونه فى ٌكون هللا.  نفسه هو علٌه التفتت حتً اإلخطبوط

 هذا أشعرنى ولقد متولً من,  اسطال فً المشٌر بإقامة علمت قد كنت, لى بالنسبة

 ٌعٌش أن وانتوى واستقال,  األحداث مسرح عن بعد قد فإنه,  الطمؤنٌنة ببعض النبؤ

 . وعمله وأوالده بٌته ٌرعى – هللا خلق كبقٌة

 األٌام من خبل فٌما أحٌانا وبٌنه بٌنى للحدٌث موضوعا, اسطال فى اإلقامة وكانت

 .اسطال إلً نفسً هتؾ فقد لذا.  أحٌانا المداعبة قبٌل من تؤتً إرهاصات وله

 هادبة حٌاة فً بٌننا وابنا وزوجا مستقرا بٌتا سؤجد أخٌرا وقلت باآلمال نفسً منٌت

 . القاهرة فى ٌجرى عمار أخبارا له حاملة وذهبت اسطال إلى سافرت أن فكان

 ٌراع لم,  للجٌش سخطه وجه قد الهزٌمة أعقبت التً األٌام تلك فى الشعب كان

,.... باألكاذٌب السخط هذا ٌؽدون فراحوا,  وشعبه مصر جٌش فى ربهم العمبلء

 والتنظٌمات الدعاٌة كؤجهزة ذلك فى جهة من أكثر واشتركت,  المضللة والشابعات

 .القوى مراكز

 التقارٌر له تقدم..  النار هو وٌشعل,  الكبرٌت الناصر لعبد تقدم كانت األجهزة هذه

 ضباط وعن,  واعتقاله,  الحكم نظام لقلب الحكٌم عبد ٌدبرها مإامرة عن الملفقة

 .التعلٌمات وتلقى الخطط لوضع اسطال على ٌتوافدون

 إلى وإرسالهم الجٌش ضباط على القبض بمواصلة النار ٌشعل الناصر عبد وكان

 شمس دفعة هى الضباط من كاملة دفعة على مرة ذات قبضوا أنهم حتً السجون

 إلٌقاع,  الحال هذه األجهزة واستؽلت,  بالحمى أصٌبت كمن مصر كانت!! بدران

 الجنود وجد,  القتال مٌدان فى الهزٌمة فبعد...  المصري بالجٌش الهزٌمة من مزٌد

 ٌجعلوا أن فى المؽرضون وافلح...  المجتمع مٌدان فى هزٌمة ٌواجهون أنفسهم

 أشرؾ من – والجنود الضباط تحمل ولكم العسكري زٌهم من ٌخجلون العسكرٌٌن

 شجاعتهم إلى فؤضافوا – صامتٌن تحملوها,  الخبٌثة والتلمٌحات السخرٌات – أبنابنا
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 الصفات ٌبرزون – ٌعلمون ال حٌث من – الخبثاء فإذا,  الجبال بحمله تنوء صبرا, 

 . والصبر الشجاعة صفات وهما التارٌخ عبر المصري للجندي الحقٌقٌة

 من لمشاكسة الجماهٌر بٌن رجالهم بث حد إلى األجهزة بهذه بلػ األمر إن بل

 . مبلبسهم ٌمزقون كانوا وأحٌانا ضباط أو جنود من ٌصادفونه

 ولم..  المصري الجمهور مشاعر تمؤل التً هً,  الصور وهذه الشابعات هذه كانت

 ضد انقبلب عملٌة ٌدبر وأنه,  ببلده خان عامر تقول التً األكاذٌب سماع احتمل

 . الناصر عبد جمال

 بٌت أول دخلت وهناك – الطرٌق أعرؾ ال ألنً المشٌر مكتب أفراد أحد أخذنً

 هذا فى القرٌة عن بعٌدا الحقول بٌن وحٌدا ٌقع وكان,  أقاربه بٌوت من,  صادفنً

 .بوجودي ٌنببه ن أرسلت – المشٌر أشقاء أحد بٌت وهو – البٌت

 "جابك؟ اللً إٌه:"  بقوله وابتدرنً المشٌر جاء

 .."عمرو على أطمبنك..  ألراك جبت"  قلت

 الجٌش وضد,  ضده ٌطلقونها شابعات من القاهرة فى ٌتردد ما علٌه سردت ثم

 فقال,  الخفاء فى له مدبرا ٌكون قد لما,  ذلك بسبب وخوفً قلقً عن له وأعربت

 موضع ٌضعنً وأن...  حكم بدون الحكم إلً إعادتً ٌرٌد الناصر عبد:"  لً

 – قوتً فى وأنا – أستطع لم كنت وإذا.. ٌجري فٌما ٌد لى ٌكون أن دون المسبولٌة

 ال أنا.. ؟ وهمٌة مناصب على تدل الفتة مجرد وأنا أفعل فماذا..  شؤنه من أصلح أن

 فؤنا الحكم عن بعٌد وأنا اآلن أنؤ..  ٌرٌده الذي الرجل هذا أكون أن أقبل ولن,  أقبل

 لتبربة ولكن أجلً من لٌس..  لطلباتً ٌستجٌب أن والبد...  تزعجه موقوتة قنبلة

 " شا كل قبل الجٌش

 تفٌد حلوال تجدان وربما نتٌجة إلً تصبلن فربما... معه وتجلس تسافر لم ك له قلت

 .البلد
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 هً وهذا...  مهدبات له ٌقدم بل المرٌض لشفاء جراحه ٌجري ال الناصر عبد:  قال

...  سافر أحد لً ٌقول حتً انتظرت ن لما,  سٌتؽٌر أنه أعرؾ كنت ولو..  عادته

 أحب لكن, شخصٌا أحبه وأنا..  هو ٌتؽٌر أن دون الشكل من ٌؽٌر أن ٌرٌد هو ولكن

 ... وحده له ولٌست وحدي لى لٌست ومصر..  أكثر مصر

"  هو مش حاٌكموا اللً همه الروس ٌبقى..  دي بطرٌقته:  قال ثم طوٌبل صمت

 ولم,  والحزن القلق به ٌعصؾ مرهقا ٌبدو الحكٌم عبد وجه كان شدٌد بهم أحسست

 إصرارهم رؼم...  البٌت أصحاب لى أعدها التً العشاء دعوة قبول على قدره أجد

 .الصعٌد أهل عن المؤثورٌن وكرمهم

 ما:"  لً قال ولكنه الصباح فى وأعود,  اللٌلة هذه أمكث أن الحكٌم عبد من طلبت

"  لوحدك أسٌبك ٌصحش وما..  معاكً وأقعد معاٌا اللً الناس أسٌب ٌصحش

 . باألحزان مثقل بقلب القاهرة إلى وعدت

 له المنصوبة الفخاخ فوق وٌقفز اإلؼراءات ٌقاوم المشٌر كان األٌام هذه طوال

 له أرسل النهاٌة فً.. , القاهرة إلً بالعودة إقناعه محاوالت كل وفشلت ببراعة

 ؟ هذا حدث فكٌؾ..  القاهرة إلى به فعاد.  هٌكل حسنٌن محمد جمال

 العابلٌة بالمودة أوال الناصر عبد حاصره..  ضعفه نقطة فى الحكٌم عبد أصابوا لقد

 أبناءه أرسل أنه وقاببل معاتبا,  التلٌفون فى وكلمه, وأبناءه زوجته,  لزٌارته فؤرسل

 ". إلٌك آت فإنً معً لترجع بنفسً آتً أن ترٌد كنت ولو" 

...  الخجل حد إلى التؤثر به ٌصل وقد,  الرقٌق بالكبلم التؤثر الحكٌم عبد سجاٌا من

 لك حابعت:"  قاببل التلٌفونً حدٌثه فواصل الصفات هذه عنه ٌعلم الناصر عبد وكان

 ".دى المرة تكسفنٌش ما أنك وأرجوا ٌمثلنً هٌكل

"  إلى حوله من كل ٌحول أن ٌرٌد جمال أن من المشٌر له فشكا هٌكل وجاء

 وصبلح رضوان لعباس قبل من قاله ٌشابهما كبلما مسامعه على وسرد" طراطٌر

,  الصداقة بدؾء مشفوع,  جدٌد عرض ومعه المرة هذه جاء هٌكل ولكن.  نصر

 شروط لقبول استعداد على الربٌس أن هو هٌكل عرض كان, األسرٌة والعبلقات
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 بدت.  المعاش إلى أحٌل من وإعادة,  المسجونٌن الضباط عن باإلفراج الحكٌم عبد

 وقؾ فى أمل وٌراوده,  القاهرة إلى فعاد الحكٌم عبد نظر فى طٌبة الفكرة هذه

 دوره هٌكل أدي..  الهزٌمة بسبب إلٌه نسب ما كل من الجٌش وإبراء الضباط مذبحة

 عودته وبعد لبلثنٌن والوالء,  لبلثنٌن الصدٌق بصورة الظهور فى افلح فقد بنجاح

 وصول باألحرى أو المشٌر بوصول لٌخبره الناصر عبد بجمال اتصل مباشرة

 . الصٌاد إلى الصٌد

 مرتدٌا جاء,  الحكٌم عبد منزل فى الناصر عبد كان حتً طوٌل وقت ٌمض ولم

 . حرس سٌارة وخلفه وبنطلونا قمٌصا

 منزل فى الصالون إلى ودخبل,  القدٌم الصداقة عبق فٌها دافبة بحفاوة عامر استقبله

 . ساعات هناك ومكثا خلفهما الباب وأؼلق عامر

 فى جندي مجرد أرجع ممكن إنى لك أإكد:"  الحكٌم عبد له قال اللقاء هذا وفى

 علشان ثورة عملناش ما إحنا أقولك الزم بس..  جندى أي زي وأحارب...  الجٌش

 ٌقوم جمال ٌا حكم نظام..  جمال ٌا حكم نظام وضع من البد,  حٌاتنا بنهاٌة تنتهً

 .للثورة السادس والمبدأ والحرٌة الدٌمقراطٌة على

 برلمان وجود فى الوزارة وربٌس دولة ربٌس فٌه تكون رباسٌا نظاما نعمل أن إما

 الدولة ربٌس محاسبة حق البرلمان ٌعطً حدٌث وبدستور حرا انتخابا منتخب

 . منهم الثقة وسحب الوزراء وكذلك

 أمام مسبوال الوزراء ربٌس وٌكون الدولة ربٌس فٌه أنت تكون برلمانً نظام وإما

 نتفق معارضة هناك وتكون, الوزراء ومن منه الثقة سحب حق ٌملك الذى البرلمان

 ثبلثة أفضل كنت وإن البداٌة فى حزبان هناك ٌكون األقل على التفاصٌل على فٌها

 .األكثر على ستة أو خمسة عن ٌزٌدون فبل زادوا وإن أحزاب

 ٌستقر بهذا حرة الصحافة تكون أن على صحٌفة معارض حزب لكل ٌكون أن أرى

 وإنما...  عامر الحكٌم عبد وال الناصر عبد جمال حكم ٌكون وال مصر فى الحكم
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 وسلمت دورها أدت ثورة.. فعبل بثورة قمنا قد نكون وبهذا.  للشعب الشعب حكم

 . أموره مقالٌد الشعب

 "خبر وأدٌلك...  حكٌم ٌا حافكر"  الناصر عبد جمال وقال

 بٌده عامر كتؾ ٌحٌط الناصر وعبد الجمٌع ورآهما,  الصالون من االثنان وخرج

 عامر معه وسار مجارٌها إلى عادت المٌاه أن ٌوحى بما علٌهما ظاهر والسرور

 . السٌارة حتى مودعا

 

 والؽضب...  الرضا

 

 الجٌش رجال كل إلى – والمشٌر الربٌس بٌن باألحضان انتهى الذي اللقاء نبؤ طار

 من عشرات وبدأ,  وجنوده الجٌش ضباط بٌن والسرور التفاإل من موجة فسارت

 .والوالء الحب لقابدهم ومإكدٌن بالعودة مهنبٌن المشٌر منزل على ٌتوافدون الضباط

 رجال من أصحابها الخفاء فى تعمل نفوس فى الؽضب بعث الجٌش بٌن الرضا هذا

 وأرادت الناصر عبد بجمال أحاطت التً الطؽمة هذه من والعمبلء السرٌة األجهزة

 . الشرقً المعسكر ركب فى تسٌر أن للببلد

 إلى بعضهم وإعادة,  الضباط بعض عن اإلفراج فعبل بدأ فقد الناصر عبد جمال أما

 السفارات فى أو مدنٌة وظابؾ فى بتعٌٌنهم المشٌر وعد اآلخر والبعض عملهم

 . بالخارج المصرٌة

 نفوس فى التفاإل موجة وازدهار عامر الحكٌم عبد طمؤنة إلى المسلك هذا أدى وقد

 المخاوؾ أثار المشٌر فوجود نشاطها تباشر أن األجهزة على وكان. الجٌش رجال

 .معروفة أٌضا للؽرب ومٌوله معروفة لهم فعداوته وأنصارهم السوفٌٌت لدى

 المترددٌن الضباط أسماء تحوى الناصر عبد جمال إلى طرٌقها تؤخذ التقارٌر وبدأت

 . بالقوة للسلطة المشٌر إعادة إلى تهدؾ مإامرة فى أعضاء بوصفهم منزله على
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.  به صلة لهم ولٌس علٌه ٌترددون ال ضباط عن أخري أنباء المشٌر تصل بدأت

 عن وٌسؤله الناصر عبد بجمال ٌتصل بعضهم اعتقال نبؤ ٌبلؽه عندما المشٌر وكان

 بفوزى فٌتصل" أعرؾ ال"  ٌجٌبه الناصر عبد وكان,  وذاك لهذا االعتقاالت سبب

 . أمنٌة اعتبارات أنها له فٌقول

 من عدد اعتقال إلى فجؤة تحولت أنها بل الجٌش رجال باعتقاالت األجهزة تكتؾ ولم

!! بالهزٌمة عبلقة لهم لٌس ممن السابقة األحزاب رإساء ومن القدامى السٌاسة رجال

 شكلها التً الثبلثٌة للجنة استمرار هى األعمال هذه أن عامر الحكٌم عبد وأدرك

 كانت التً اللجنة هذه الجٌش من الحكٌم عبد أنصار لتصفٌة الناصر عبد جمال

 . شرؾ وسامً فوزي محمد الدٌن محًٌ زكرٌا من مكونة

 التً الوطنٌة مطالبه عن نظره لصرؾ جاءت إنما التصرفات أن فى لحظة ٌشك ولم

 رجال على القبض معنً فما وإال,  مصر فى دٌمقراطٌة حٌاة إقامة فى تتلخص

 على والقادرون الحزبٌة والممارسة الخبرة ٌملكون الذٌن أولبك,  القدٌمة األحزاب

 . لذلك النٌة اتجهت إذا إقامتها

 تقالٌد بذلك مخالفٌن,  الخاص حرسه بسحب المشٌر فٌه فوجا ٌوم جاء أن إلى

 حتى الوزراء وبعض بل,  الثورة قٌادة مجلس أعضاء على حرسا تضع التً الدولة

 أن من بدأ المشٌر ٌجد ولم,  لقتله األعداء به ٌتربص فمثله,  الخدمة خارج وهم

 فوزعها الصؽٌرة األسلحة بعض البٌت فى كان, قرٌته أهالً من حرسا لنفسه ٌكون

 . علٌهم

 مما المشٌر بٌت فى وأقاموا,  ذهبوا المفصولٌن الضباط بعض أن سوءا األمر وزاد

,  قبل ذى من أكثر,  الناصر عبد جمال صدر إٌؽار من السرٌة األجهزة رجال مكن

 عامر الحكٌم بعبد الخاص الحرس فوجا ٌوم ذات ففً بنفسه ٌتؤكد أن أراد إنه حتً

 .إخطار سابق دون الناصر عبد بزٌارة

 على جمال المشٌر عاتب وقد المشٌر مكتب حجرة فى االثنان اجتمع الزٌارة هذه فى

 فى سٌحقق وبؤنه,  ٌعرؾ ٌكن لم بؤنه كالمعتاد علٌه رد جمال ولكن,  الحرس سحب

 . األمر
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 أن فوزي محمد على ٌستحٌل ألنه الكبلم بهذا االقتناع عدم الحكٌم عبد له وأظهر

 . بعامر ٌتعلق األمر كان إذا خاصة جمال علم بدون ٌتصرؾ

 ملما كان موقعه بحكم فهو مصر فى الحكم رجال من رجبل عامر كان ولما

 مقاومته نتٌجة اآلن هو ما أن جٌدا ٌعلم هو بل.  الدولة أجهزة ٌتبعها التً باألسالٌب

 الناصر عبد أسالٌب علٌه تنطل لم لذا.  المصري للكٌان السوفٌتً االختراق لعملٌات

 ".تحقٌق بإجراء"  وعده أو الجهل أدعابه عند

 الواقع! " الواحد بالحرؾ قال إذ مذكراته فى نصر صبلح قاله ما القول هذا وٌإكد

 7699 عام أواخر منذ بدأ, العامة والمخابرات المسلحة القوات على الهجوم أن

 بالرجعٌة المإسستٌن هاتٌن تصؾ كانت التً,  الدولٌة الشٌوعٌة من محكمة بخطة

 والمخابرات المسلحة القوات على الهدامة الشابعات من كثٌرا تثبت أن وحاولت

 : عوامل عدة إلى الهجوم هذا فى السبب وٌرجع,  العامة

 ألقاهما خطابٌن فى المحلٌٌن الشٌوعٌٌن على عامر الحكٌم عبد المشٌر هجوم:  أوال

 .7691 عام المسلحة والقوات,  البحرٌة القوات فً

 الشٌوعٌة تستطٌع حتى الثورة تحمً كانت التً الوطنٌة األجهزة على القضاء:  ثانٌا

 .بحرٌة تتحرك وأن تزحؾ أن

 فى – عامر المشٌر إلى الناصر عبد أسندها التً,  الضخمة المسبولٌات كانت:  ثالثا

 . الثورة مجلس أعضاء من زمبلبه حقد محل – األخٌرٌن السنتٌن

 نشاط أى مراقبة فى مسبولٌاتها بحكم للشٌوعٌة العامة المخابرات محاربة: رابعا

 قضاٌا ثبلث على ٌدها تضع أن العامة المخابرات استطاعت وقد..  مضاد أجنبً

 كان وأخري"  العربً الشٌوعً الحزب"  باسم المعروفة القضٌة إحداهما شٌوعٌة

 الروسٌة المخابرات ضباط أحد شبكتها ربٌس كان وثالثة اإلسكندرٌة مدنٌة مجالها

 فى إجراء أي بوقؾ تعلٌماته الناصر عبد أصدر وقد,  بالقاهرة السوفتٌة السفارة فى

 .السوفٌت مع العبلقات على للمحافظة القضٌة هذه
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 تمهٌدا,  العامة والمخابرات المسلحة القوات على القضاء من البد كان:  خامسا

 الشٌوعٌة األنظمة فى متبع هو كما الشباب ومنظمات الحزب على لبلعتماد

 . والمخابرات المسلحة القوات دور تفوٌض هدفها الحكم فى تكتبلت ظهور:  سادسا

 اإلتحاد فى صبرى على برباسة تكتل:  اآلتً فى تكمن كانت التكتبلت هذه

 برباسة تكتل اإلدارٌة واألجهزة الخارجٌة فى شرؾ سامى برباسة تكتل اإلشتراكً

 . التنفٌذٌة األجهزة بعض وٌضم الدٌن محًٌ زكرٌا

 ٌحٌط كان الذي اإلطار تصور على لتساعده نصر صبلح كلمات القارئ إلى أنقل

 الجنسٌة تحمل ال ولكنها سٌاسٌة أبعاد ذات مؤساة وأنها..  عامر الحكٌم عبد بمؤساة

 األهمٌة شدٌد – األقل على أنا لعٌنً – لٌبدو فٌها اإلنسانً البعد فإن.  المصرٌة

 من الممكنة العذابات كل لى ٌتٌح موقعا القاسٌة األقدار لى اختارت فقد الؽور بعٌد

 . اإلنسانً الجانب هذا

 كان والتً عامر الحكٌم عبد حٌاة من األخٌرة األٌام ذكرٌات معا فلنواصل واآلن

 .الجٌزة فى الحكٌم عبد منزل مسرحها

 عامر وأقام,  الحرس سحب أن بعد بالزٌارة الحكٌم عبد فاجؤ الناصر عبد إن قلت

 صحة من لٌتؤكد ناصر جاء هل بعامر المحٌطون ٌدر ولم قرٌته أهالى من حرسا

 ؟ الحرس سحب عن الحكٌم لعبد ترضٌة جاء أم..  والوشاٌات التقارٌر

 عن بعتاب أوال بدأ و طوٌل حدٌث بٌنهما دار فقد – العادة هى وكما – حال كل على

 . الناصر عبد قبل من بالجهل واعتذار الحرس سحب

 الطوٌل الخبلؾ هذا كان بسببها التى الحكٌم عبد أفكار هو الحوار موضوع وكان

 بؽٌر ٌسمح ال الوقت أن:  جمال رد وكان,  الوطنٌة المطالب عن أفكاره,  المرٌر

 ٌجب الذي والشا...  الناقصة األسلحة واستكمال,  الجٌش بناء إعادة على التركٌز

 . األعلى القابد ونابب األول النابب لمنصب عودتك هو اآلن ٌحدث أن

 ". واالختصاصات:" الحكٌم عبد فسؤله
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 لوضع لجنة تكوٌن إلى وٌحتاج..  وقتا تحتاج المسؤلة هذه:  جمال فؤجاب

 .فوزي محمد:  المسلحة للقوات العام القابد ب الخاصة االختصاصات

 أسلوب ٌواجه أنه وأدرك,  أخرى مرة والمماطلة التسوٌؾ ٌواجه نفسه المشٌر وجد

 أما قتله ثم األمل أحٌاء سٌاسة....  بالدخول هم   كلما وجهه فى ؼلقه ثم الباب فتح

 ..به ٌحٌط والخطر.. عٌنٌه

 ال دمت ما..  جدا سترٌحك فكرة علٌك اعرض..  جمال ٌا رأٌك ما"  المشٌر قال

 إلى أسافر دعنى إذن...  الحكم خارج وأنا ترتاح وال,  الحكم داخل وأنا لى ترتاح

 الموجودٌن الضباط جمٌع عن عاما عفوا تصدر أن بشرط هناك ألقٌم الخارج

 .المفصولٌن الضباط وإعادة بمنزلً

 "السفر؟ ترٌد أٌن إلى شروطك وعلى اقتراحك على أوافق:"  جمال قال

 ".إٌطالٌا إلً:"  عامر قال

 ".ٌوؼوسبلفٌا على أوافق... ال:"  جمال فرد

 جمال ٌا أتظن... ؟"بتاعك؟ تٌتو عند تعتقلنً لكً أسافر هل:"  بؽضب عامر قال

 لن فؤنا إذن..  إقامتً وتحدد تعتقلنً أن ترٌد هل..  نظرك وجهة أفهم أعد لم أنى

 .اقتراحً سحبت لقد..  أسافر

 حٌث المشٌر بٌت من الثانً الدور فى تمت قد وكانت شا ال إلى الزٌارة وانتهت

 جمال معاملة فى كعادته ٌقٌمون حٌث إلى المشٌر به صعد وقد,  وأبناإه زوجته تقٌم

 من لٌرى المشٌر فخرج الباب نقر الحوار علٌهما قطع أثنابها وفى و الصفاء أٌام

 الضباط من وهو – جمال فصله الذي الصاعقة قابد هرٌدي جبلل فرأى,  الطارق

 ترٌد؟ ماذا:"  وسؤله الحجرة عن بعٌدا عامر به انتحً..  المشٌر ببٌت المعتصمٌن

..  فرصة آخر وهذه.. بقدمٌه جاء لقد..  هلل الحمد... أفندم ٌا:"   هرٌدي جبلل قال

 ". وأتاوٌه..  بجوارنا والنٌل..  العربة حقٌبة فى آخذه أن أستطٌع
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 بٌتً فى أنه تعرؾ أال:  خفٌض بصوت وقال جبلل من شدٌدا ؼضبا المشٌر ؼضب

 . جبلل ٌا حاكمتك لكنت تسمح ال الظروؾ أن ولوال..  وعار عٌب تقوله ما... 

 إلٌه نقل وقد وتحفزه ٌقظته زادت إن عامر على الظروؾ هذه اثر من كان

 . المنزل أمام تقؾ العامة المخابرات سٌارات إحدى رأوا وأنهم به المحٌطون

 داخل إلى وأخذهم,  المراقبة طاقم بإمساك المشٌر بمنزل المقٌمٌن الضباط أحد وقام

 مدٌر – نصر صبلح وطلب,  ؼضبا استشاط وقد,  المشٌر لٌراهما المنزل

 وأنكر ؟ صبلح ٌا بتراقبنً أنت"  زاعق بصوت له وقال – العامة المخابرات

 الطاقم هذا بؤن القناعه,  المشٌر بٌت إلى أسرع ثم,  مراقبة هناك أن نصر صبلح

 وإنما المراقب البٌت بجوار المراقبة السٌارة تقؾ إال المتبع وأن,  ٌراقبه ٌكن لم

 ولكن,  بالمشٌر تتعلق ال بمهمة مكلفا كان ربما الطاقم هذا وإن عنه بعٌدا تقؾ

 . ٌقتنع لم المشٌر

 شرؾ سامً دأب التً المتعمدة اإلستفزازات سٌاق فى كان جرى ما أن شك وال

 إلى الداعٌة لؤلعصاب المثٌرة األعمال من لسلسلة عامر الحكٌم عبد تعرٌض على

 . الناصر عبد جمال إلى تقارٌر فى اإلضافات مع هذا كل نقل ثم,  والسباب الؽضب

 الجنابٌة والمباحث, العامة المخابرات عربات وظهرت المراقبة أعمال استمرت فقد

 فى انتشارها وامتد بل,  بٌته إلى المإدي الطرٌق أول وعلى,  المشٌر منزل حول

 مٌدان فى ترى كانت المصفحة والعربات المراقبة عربات أن حتى كلها المنطقة

 كل,  العامة والمباحث, الحربً البولٌس من أخرى وقوات الجامعة ومٌدان الجٌزة

 هذا معزولٌن ضباط بضعة به ٌحٌط أعزل شبه واحد رجل لمحاصرة\ا القوات هذه

,  العلٌا المناصب عن ٌحدثونه بٌنما الخناق علٌه ٌضٌقون ظلوا,  الوحٌد الرجل

 . السلطة إلى والعودة

 جبلل"  بطله وكان, األقنعة وأسقط,  اشتعاال النار زاد حادث وقع أن وحدث

 األحوال من حال بؤي المنزل هرٌدى ٌؽادر بؤال أمرا اصدرا قد المشٌر كان" هرٌدي

, بؤسالٌب,  المنزل خارج المرابطٌن المراقبة رجال معاكسة على جبلل دأب فقد
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 منزل خارج علٌه القبض مطلوب جبلل بؤن علم على عامر كان ذلك وفوق,  تثٌرهم

 .اإلعتقال أوامر نصت كما بداخله ولٌس المشٌر

 من تلٌفونٌة مكالمة جاءت,  ٌوم وذات,  بتاتا ٌؽادره ال البٌت ولزم جبلل أطاع وقد

 حدٌقة سور أول عند المقابلة مكان جبلل لها فحدد,  رإٌته فٌها تطلب جبلل زوجة

 . النٌل جهة من المشٌر

 الصاعقة ضابط,  نفسه هرٌدي جبلل عند بالقارئ أقؾ,  القصة أكمل أن وقبل

 من للقراء أسببه قد عما مقدما اعتذر,  الحدٌث فى المضً وقبل,  الشجاع المصري

 .المصري البطل هذا لمحنة,  ألم

, هرٌدي جبلل ٌقودهم,  الصاعقة رجال من فرقة استطاعت 7691 سنة حرب فى

 للدفاع,  ببسالة والقتال, العدو أرض داخل والتوؼل,  اإلسرابٌلٌة الحدود اقتحام من

 و,اإلسرابٌلً الجٌش منشآت فى تخرٌب مال‘أ بعدة وقاموا,  الوطن كرامة عن

 الصفات وهى,  ٌقاتل أ، له أتٌح إذا المصري الجندي لشجاعة مثاال الفعل هذا وكان

 المصرٌة الجندٌة سجل من تمحً أن 7691 سنة حرب فى المتآمرون لها أراد التً

 اإلذاعة نداءات ٌذكرون – الحقبة هذه عاشوا الذٌن – جمٌعا المواطنٌن ولعل

"  كانت النداءات تلك,  وتساإلهم المواطنٌن دهشة أثارت والتً المتكررة المصرٌة

 ..."حلمً وأحمد أنت جبلل ٌا عد..  حلمً وأحمد أنت..  جبلل ٌا عد

 العدو أرض داخل للقتال فرقته ٌقود الذي هرٌدي جبلل هو المقصود"  جبلل"  كان

 الحكٌم عبد قابده بٌت إلً الملتجا, المفصول الضابط"  هرٌدي جبلل"  نفسه هو

 السجن أبواب,  فوجد,  بنجاح أدها والتً,  القتالٌة مهمته من العابد نفسه هو عامر

 !!! المصٌر نفس لقى حلمً أحمد أن إلى هنا ونشٌر,  به ترحب

 جاءت,  معها ٌتحدث هو وفٌما,  زوجته لمقابلة جبلل ذهب...  القصة إلى ونعود

 ٌرٌدان جبلل من واقتربا,  العربة من الضابطان هبط,  وسابق ضابطان بها سٌارة

 إلى بخفة وتراجع مسدسه شهر أن إال الصاعقة ضابط من كان فما علٌه القبض

 عجبلت من أمامٌة عجلة أصاب كما.  الضابطٌن أحد فؤصاب النار أطلق ثم الوراء

 . الداخل إلى وجري المشٌر حدٌقة سور فوق القفز من وتمكن السٌارة
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 القتحام معركة أنها وظن,  الرصاص طلقات صوت على فصحا,  نابما المشٌر كان

 البٌت حراس وكان,  الٌدوٌة القنابل وبعض,  مسدسه ومعه الشرفة إلى فخرج الفٌبل

 عودة ولكن النار إلطبلق وتؤهبوا أسلحتهم أٌضا حملوا قد.  المشٌر قرٌة أهالً من

 . الجمٌع هدأـ سالما هرٌدي جبلل

 الرصاص طلقات صوت سمع فلما,  عامر بٌت من مقربة على ٌقع هٌكل بٌت وكان

 عاجلة مهمة ألداء منه استؤذن ثم,  ؼضبه من وهدأ المشٌر فقال الخبر لٌستطلع جاء

 . بعدها وٌعود

 وبالطبع, رأى ما له ٌروي,  الناصر عبد جمال بٌت إلى ٌذهب أن المهمة وكانت

 فى ثانٌة حكومة فٌه بقً خبلص:"  لهٌكل وقال,  حدث بما علم على جمال وجد

 هرٌدي جبلل باعتقال أوامر أدٌت اللً أنا حكومتنا فى وبتضرب,  الحكٌم عبد بٌت

 مع الدابرة المفاوضات ٌفسد قد ثانوي الموضوع هذا إن للربٌس هٌكل وقال.. 

 باألسؾ ٌشعر جمال الربٌس أن لٌبلؽه الحكٌم عبد بٌت إلى هٌكل عاد ثم...  المشٌر

 . الحرس بإعادة أمر وأنه,  جري لما

 الوسٌط وبٌن بٌنه دار بما وٌخبره بعامر ٌتصل أن جمال عادة من كان أنه هنا وأنبه

 أى...  المشٌر عٌنهم قد كان الذٌن ؼٌر بؤشخاص ولكن...  الحرس عاد وفعبل

 .فوزي محمد من تعلٌماتهم ٌلتقون بؤشخاص

 الناصر عبد جمال منزل فى الٌومٌة االعتٌادٌة األمور من التلٌفونٌة المراقبة وكانت

 وٌستطٌع طراز أحدث على تلٌفونٌة مراقبة جهاز أنشؤ حٌث البكري بمنشٌة

 فهذا البساطة بالؽة بطرٌقة زمبلبه لمعظم الخاصة الحٌاة على ٌتجسس أن بواسطته

,  قرص إدارة بمجرد الجمهورٌة أنحاء فى تلٌفون أى على التجسس ٌستطٌع الجهاز

 .التلٌفون هذا مكالمات بتسجٌل الجهاز فٌقوم الرقم من الٌمنى الثبلثة باألرقام التلٌفون

 المشٌر وبٌن بٌنً جري تلٌفونً حدٌث تسجٌل واقعة ألروي, الفرصة هذه وانتهز

 المشٌر وعلم,  الحدٌث هذا السرٌة األجهزة سجلت,  7699 أواخر فى زواجً بعد

 بالتسجٌل قامت التً الجهة ٌعلم ٌكن لم ولكن,  مصادره بعض طرٌق عن بذلك

 ٌهون راح الناصر عبد ولكن,  حدث ما له شاكٌا ؼاضبا الناصر عبد إلى فذهب
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 عبد ولكن و شٌبا ٌعنً ال عادي حدٌث المسجل بؤن وأنبؤه المشٌر نظر فى األمر

 هذا وأٌن,  سجله من أعرؾ أن أرٌد...  المهم هو هذا لٌس"  ؼاضبا قال الحكٌم

 !؟ من ٌد فى...  اآلن الشرٌط

,  مكتبه فى حدٌدٌة خزنة إلى بٌده وأشار" هنا عندى أنه"  بهدوء الناصر عبد قال

 أؼلق ثم"  أمان فى أنه...  هو ها:"  قاببل بإصبعها وأشار المشٌر أمام وفتحها قام ثم

 - متوقع كان كما – الشرٌط ٌعطه لم جمال أن الحكٌم عبد رأى ولما الخزنة باب

 أن ٌحب ال ألنه:"  أجابنى" ؟ منه تطلبه لم لماذا:"  المشٌر سؤلت وقد,  انصرؾ

 فلم...  عنده ضعفً نقطة هذه تكون أن أشؤ ولم, ضعؾ نقطة إنسان كل فى ٌجد

 .اهتماما أبدى

 بعد وقعت فقد المشٌر ٌشهدها لم التً القصة هذه بقٌة األلم من بمزٌد هنا وأذكر

 وال,  هو ال الحكٌم لعبد الناصر عبد زعم كما"  أمان فى"  الشرٌط ٌكن لم موته

 . وزوجته زوج بٌن مساء ذات النوم ؼرفة فى جرى ما علٌه سجلوا آخر شرٌط

 ؟ بهما ٌفعل أن تظنون فماذا فوزي محمد ٌد فى الشرٌطان هذان وقع

 تجاهل على ٌفرض الواجب ولكن..  تذكرتها كلما الحٌاء وٌؽلبنى مخجلة قصة أنها

 حرمة استبٌحت,  مظلومة امرأة صرخة تكون علٌها.  للناس وأحكٌها وألمً خجلً

,  السلطة كبار النفوس صؽار لدي والتشفً للتسلٌة أداة لتصبح المشروعة حٌاتها

 مبلحقة على قادر الدولة أجهزة من جهاز أي فٌمنع اإلنسانً الضمٌر تحرك ولعلها

 وإنما الواقع فى"  باألمن"  لها عبلقة ال التً الصؽابر هذه ٌمارس أن من,  الناس

 .مرٌض قلب وبكل وضؽابنها النفس بشهوات عبلقة لها

 ( بعضا بعضكم ٌؽتب وال تجسسوا وال: )  تعالى ٌقول

 معسكرات فى شاهدوه مما جانبا الضباط بعض حكً فقد واؼتابوا تجسسوا ولكنهم

 على وٌذٌع,  الشرٌط وٌدٌر القادة أحد ٌزورهم عندما المشاهد هذه وتقع...  الجٌش

 فى عامر الحكٌم عبد,  زوجً وبٌن بٌنً جري الذي العاطفً الحدٌث نص مسامعهم

 التعلٌقات القوي مراكز أنصار من الكبار بعض ألسنة على وتتردد,  األٌام من ٌوم
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 الدٌن ٌرفضها كما رجل أى رجولة وترفضها مواطن أي إحساس ٌؤباها التً البذٌبة

 . واألخبلق,  والعرؾ

 كان – الؽثٌان ٌثٌر التدنً من حال عن وتكشؾ, برابحة تفوح,  خبٌثة تلمٌحات

 من خرجوا فإذا..  وسمعوا تصادؾ ممن -فعبل – الضباط بعض ٌنتاب الؽثٌان

 . اشمبزازهم عمٌق عن معربٌن األرض على بصقوا الخٌمة

 إذا تثٌر عساها فما, لبلشمبزاز مثٌرة الجنود بٌن,  األشرطة هذه إذاعة كانت وإذا

 على وأرؼموها,  عمرها من عشرة الخامسة تنحط لم, برٌبة فتاة مسامع على أذٌعت

 .حٌنها فى سؤذكرها قصة ولها,  زهرة أختى هً الفتاة هذه اإلنصات

 أن ذكرنا وقد, واآلذان بالعٌون المحاصر عامر الحكٌم عبد منزل إلى ونعود

 بالبٌت المقٌمٌن وكل المشٌر أن والواقع...  المراقبة تحت وضعت المنزل تلٌفونات

 . التلٌفون خبلل من مضللة معلومات طاء‘بؤ ٌسلون فكانوا الحقٌقة هذه ٌعلمون كانوا

 أن هرٌدى جبلل فإن,  النحو هذا على التلٌفونٌة بالرقابة ٌلهو راح البعض كان وإذا

 الحدٌقة سور أخر إلى ومشى,  المدنٌة بمبلبسه فخرج..  آخر نحو على منهم ٌسخر

 ثم,  أحدهما إلى ٌتحدث جبلل وقؾ, ضابطان وبها مرابطة سٌارة كانت حٌث, 

 المنزل إلى وأخذهما.  فاستسلما ؼلٌهما وصوبه,  مسدسه منه وأخذ فجؤة علٌه انقض

 . عامر الحكٌم عبد إلى بهما وصعد

 لهما ٌوجه فلم األوامر ٌطٌعان فهما.  لهم ذنب ال الضابطٌن أن ٌعلم المشٌر كان

 منه وطلب,  وسخط تعنٌؾ فٌه كبلما وأسمعه جمعة بشعراوي اتصل وإنما لوما

 .الضابطٌن عن أفرج ثم.  الناصر عبد لجمال ذلك إببلغ

 وهم بؤنفسهم النجاة سبٌل فى ٌقاتلون,  القتال عن أٌدٌهم كفت الذٌن الضباط وظل

 . فرٌسته من جدا قرٌبا أصبح قد الصٌاد وإن علٌهم ٌضٌق الحصار ٌرون

 رجال من هى المشٌر منزل حول الملتفة الرقابة أن ٌوما الضباط هإالء الحظ وقد

 كمٌن وضع فى المشٌر فاستؤذنوا األفراد هإالء ٌعرفون وكانوا المرة هذه الجٌش

 .لهم
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 ضابطٌن على ٌقبضوا أن,  وآخرون,  مختار وحسٌن,  هرٌدي جبلل استطاع وقد

 وعندما,  والسجاٌر الشاي لهما قدموا أن بعد الجندٌٌن عن أفرجوا وقد وجندٌٌن

 المشٌر فقام العامة المخابرات من أنهما منهما عرؾ المشٌر لمقابلة أخذوهما

 وسؤال,  المخابرات وكٌل علٌش وحسن,  نصر صبلح من كل مع تلٌفونٌة بمحادثى

 من المجموعة هذه أرسل أنه أم,  بمراقبته له صدرت قد األوامر كانت إن منهما كبل

 تنظٌمات أ، أدركا أ،,  علٌش وحسن نصر صبلح مفاجؤة وكانت...  نفسه تلقاء

 !!!أٌضا المخابرات فى إنما الجٌش فى فقط تؽلؽلت قد تكن لم شرؾ سامً

 عن بالكؾ الناصر عبد جمال إببلغ منه وطلب التٌلفون عبر هٌكل مع عامر وتكلم

 هو"  لهٌكل قاله مما وكان كثٌرة أخري مهما – ناصر اى – فعنده الصؽار مال‘أ

 "هرٌدى؟ وجبلل الحكٌم عبد ؼٌر مخه فى مفٌش

,  المعتصمة الصؽٌرة الفبة بٌن أشدها على والمداورة,  المحاروة وظلت

 .العسكرٌة والشرطة السرٌة واألجهزة والجٌش الحربٌة والمخابرات

 عبد جمال ٌلقى أن وتقرر الثورة بؤعٌاد االحتفال وبدأ,  ٌولٌو 31 ٌوم جاء أ، إلى

 ان هرٌدى جبلل ببال وخطر القاهرة بجامعة الكبرى القاعة فى خطابه الناصر

 وكلما,  الناصر عبد جمال خطبة وٌترقب,  القاهرة بجامعة الكبرى القاعة إلى ٌذهب

 . ومنتقدا مصححا قاطعه كبلما قال

 معقولة ؼٌر ظروؾ وحً من ولكنها,  مقبولة وؼٌر معقولة ؼٌر فدابٌة عملٌة كانت

 صوتهم إٌصال ومن الخروج من ٌمنعهم الذي القهر وحً من أٌضا مقبولة وؼٌر

...  الناصر لعبد تابعة وكلها الصحؾ أو التلٌفزٌن أو,  اإلذاعة طرٌق عن للناس

 .كهذا عمل فى فكروا حتً منتهاه الضٌق بهم فبلػ

 مال‘أ فى التفكٌر على هرٌدي جبلل وأنب بل,  الفكرة رفض الحكٌم عبد ولكن

 .تإخر وال تقدم ال فدابٌة
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 كل على ثقٌلة أسلحة وحشرت كبٌرة قوات وضعت – ٌولٌو 31 – الٌوم ذلك وفى

 – ٌمر فلم طرٌقه ؼٌر الناصر عبد جمال أن كما, المشٌر منزل إلى المإدٌة الطرق

 .الجامعة إلى الجبلء كوبري طرٌق عن مر إنما بالجٌزة مروان بشارع - كالعادة

 إلقاء أثناء المشٌر مع ولٌبقً,  الٌوم ذلك فى هٌكل بحضور,  الجمٌع فوجا وقد

 ما لمراقبة جاء فهل...  واألخٌرة األولى للمرة الناصر عبد مع ٌذهب ولم الخطاب

 ؟ هرٌدى جبلل فٌها فكر كالتً بؤعمال القٌام ومنع ٌحدث

 معه ٌتجاوب ولم,  جمال تصرفات بعض عن رضابه عدم عن للدهشة مثٌرا وكان

 . هٌكل ٌستؽل جمال أن فى ٌشك كان فقد,  المشٌر

 جانب فإلى ووسابلها أشكالها وتعددت عامر الحكٌم عبد على الضؽوط وتوالت

 تتردد المشٌر انتحار بمحاولة اإلشعاعات كانت المشٌر بٌت حول المسلحة الحشود

 أمام سارت,  لؤلجهزة التابعٌن الشباب بعض من مسٌرات نظموا أنهم بل جدٌد من

 سحب فترات من فترة فى هذا وقع وقد...  ضده الهتافات ٌرددون وهم المشٌر بٌت

 تؤهبوا,  الفٌبل داخل المحاصرٌن الضباط ألن مؤساة إلى ٌإدى أن فؤوبك,  الحرس

 هإالء أن إٌاهم مذكرا منعهم المشٌر ولكن, المتظاهرٌن على الرصاص إلطبلق

 .. وحشدوهم حركوهم من عاتق على ٌقع اللوم وأ، أبرٌاء أطفال

 عبد جمال بموافقة البشرى حامبل ٌوم ذات هٌكل جاء أن إلى... األٌام ومرت

 !! ٌختاره بلد أى أو...  إٌطالٌا إلى المشٌر سفر على الناصر

,  منزله فى الموجودٌن الضباط مسؤلة بإنهاء شروطه تنفٌذ وطلب الحكٌم عبد وافق

 فوافق بجمال تلٌفونً اتصال وتم, المعاش إلى بإحالتهم وإما الجٌش إلى بإعادتهم إما

 . عامر شروط على

 إٌطالٌا إلى معه ٌؤخذه فٌمن والتفكٌر, السفر استعدادات المشٌر بدأ,  التالً الٌوم وفى

,  إٌطالٌا إلى السفر لفكرة الناصر عبد جمال برفض ٌخبره من جاءه ٌومٌن وبعد

 .ٌوؼوسبلفٌا إلى السفر كان إذا ٌقبل وأنه
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:"  له وقال التلٌفون فى طلبه إذ عنٌفة لهجة فى جمال إلى عامر ٌتحدث مرة وألول

 هنا من منقول وال ٌوؼوسبلفٌا راٌح وال...  اٌطالٌا راٌح ال أنا...  أبوك بلد مش دى

 ". اعمله تعمله عاٌز واللً... 

 

 أخرى أزمة

 

 كانت بل الحكٌم عبد منها ٌعانً التً الوحٌدة األزمة هى السٌاسٌة األزمة تكن لم

 !! المالٌة أزمته هً تلك المشٌر حٌاة فى القبلقل من المزٌد تلد,  أخرى أزمة هناك

! إلسرابٌل البلد باع المشٌر أن من,  األجهزة أطلقتها التً الشابعة عن النظر وبؽض

 ألرضه مشتر عن ٌبحث كان عامر أن المإكد من فإن,  ذهبٌة سبابك ثمنها وقبض

 آالؾ ستة بمبلػ قدرها,  معه والمقٌمٌن أسرته على واإلنفاق,  اسطال فى لئلقامة

 أن إال األرض بٌع فى فكر المبلػ هذا ٌقرضه أن علٌه أحد ٌعرض لم ولما,  جنٌه

 محاصٌل وجود لعدم للبٌع مناسب ؼٌر الوقت بؤن أخبروه عمومته وأبناء أخوته

 أزمته معالجة عن عجزه له تبٌن حٌن,  بالمرارة الحكٌم عبد نفس وامتؤلت. زراعٌة

 . ٌقرضه من ٌجد فلم...  االقتراض طرٌق عن حتً ول,  المالٌة

 أسرته على منه لئلنفاق المال إلى حاجته فزادت, بالجٌزة منزله إلى المشٌر وانتقل

 بعض من علمت وقد.  قرٌته وأهل الضباط من الفٌبل فى معه ٌعٌشون من وعلى

 طوال ٌعٌشون بٌته أهل وأن,  المالٌة بضابقته الجٌزة فى كانوا الذٌن موظفٌه

 حلً من أملك ما بعض بٌع إلى فبادرت والعدس والطعمٌة الفول على األسبوع

 المبلػ له قدمت الهرم بشارع بٌتنا فى لزٌارتً جاء فلما,  جنٌه وخمسمابة ألؾ بمبلػ

 اعتبرهم له قلت أصر ولما,  واستعطافً الحاحً رؼم ٌؤخذه أن تماما رفض ولكنه

 بإعطاء سوي وسٌلة أجد ولم, باتا رفضا رفض ولكنه – خٌرك من وكله – قرضا

 . عودته بعد له فؤعطاه – متولً – المخلصٌن حراسه ألحد المبلػ
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 أالؾ الستة قبل من استنفدت كما,  جنٌه والخمسمابة األلؾ النفقات استنفدت وبالطبع

 . بعد فٌما مشترٌا لها وجد قد كان التً األرض ثمن جنٌه

 فى صدٌقه من طلب أن فكان معه الموجود الكبٌر للعدد بالنسبة باهظة النفقات كانت

 ٌتصل أن له زٌارة فى كان أن"  هللا عبد محمود"  األمة مجلس وعضو الدراسة

 الجٌزة فى ٌملكها أرض لقطعة مشتر عن له لٌبحث الرازق عبد محمود بالدكتور

 بدران إبراهٌم الطبٌب هو المشترى وكان ٌشترٌها من محمود الدكتور وجد وقد

 كثمن جنٌه آالؾ ثمانٌة بمبلػ شرابها على وافق الذي – األسبق الصحة وزٌر

 ولكن التسجٌل ٌتم حتً الدفع ٌإجل أن بدران الدكتور وأراد األرض قطعة لنصؾ

 حتً منه لٌنفق عربون إلى حاجة فى المشٌر إن له قال الرازق عبد محمود الدكتور

 وتوارٌخ األدلة زالت وال كله بالمبلػ شٌكات بدران الدكتور فكتب التسجٌل ٌتم

 . موجودة الشٌكات

 

 وعمرو وهو أنا

 

 أرانً بالذاكرة عدت كلما الهزٌمة أعقبت التً األشهر تلك خبلل حالً أصؾ كٌؾ

 أعطانً,  حرمان العطاء مع كان,  شا كل منها وسلب شا كل هللا أعطاها امرأة

 محوطا بٌتا أعطانً,  الزوج بهذا الزهو حق وسلبنً,  قومٌا وبطبل بارزا زوجا

 لكم أصؾ كٌؾ!! مملكة وسلبنً, ملكا أعطانً باألمان اإلحساس وسلبنً بالحراس

,  المجتمع وزهرة السٌنما نجمة الحمٌد عبد برلنتً أنا,  األِشهر تلك خبلل حالً

 كٌؾ الجمهورٌة لربٌس األول والنابب, الثابر المحارب,  عامر الحكٌم عبد وزوجة

 حالً؟ لكم أصؾ

 والحٌرة,  والفزع, العوز,  حال حالً كان:  لكم أقول أن,  الدهر عبر من لٌكون إنه

 من لى كانت فهً شهرة أحقق ولم,  ثرٌا ٌكن لم فالمشٌر,  ثروة بزواجً أجمع لم

 . بالزواج قلٌبل خبت ولعلها,  أتزوج أن قبل
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 – موجودا زال وما وصالة حجرتٌن من صؽٌرا بٌتً كان فقد,  ترؾ فى أتمرغ ولم

 – منً أخذ وقد,  واألثاث الرٌاش من تقرٌبا عار بالجٌزة – األهرام حدابق بشارع

 . المشٌر موت بعد – إٌجارا وكان

 منً تؤخذ,  الجٌش وشواؼل,  الدولة مهام كانت كان فقد حبٌب بقرب أنعم ولم

 . أحٌانا وشهورا وأسابٌع,  أٌاما زوجً

 األجهزة تملكها التً الوسابل بكل بً التشهٌر سوي منه أنل لم الذي,  الحال هو هذا

 من ٌؽترفان اثنان وكؤننا المشٌر مع حٌاتً صورت التً الشابعات بإطبلق والعمبلء

 .ولٌلة لٌلة ألؾ حكاٌات إحدي فى وأمٌرة كؤمٌر لهما طاب ما الملذات

 المشٌر بٌت دخٌلة فى ٌجري بما اإلحاطة لنفسها تدعً مسمومة أقبلم وانطلقت

 أم حقا زوجته أنا وهل,بً زواجه حول معه دارت مناقشات لنفسه صاحبها وٌدعً

 ؟ ال

 وما,  وكذا بكذا المشٌر قول على اعترض وأنه!! ...  وكذا كذا له قال المشٌر وأن

 علم من له كان وما,  المشٌر بوابة من حتى اإلقتراب على لٌجرإ الدعً هذا كان

 المنحرؾ العسكري ذلك,  البٌت خارج مجالس فى البوابة حارس له قدمه مما أكثر

 أكاذٌب إلٌها مضٌفا,  الحارس من أخذها التً الترهات وبهذه السجن دخل الذي

 وٌروي لها ٌروج أخذ,  بضاعة عنده أصبحت للعمبلء التابعة,  السرٌة األجهزة

 .تارٌخها ٌسرد الذي الثورة" جبرتً"  وكؤنه الحكاٌات عنها

 ٌجدوا لم – هللا رحمه – المشٌر ضد الشابعات مروجً أن الجبروت على أدل ولٌس

.  مكان أى فى أمبلك لهم لٌست الذٌن الدولة جهاز فى القبلبل من فهو ٌذكرونه شٌبا

 !!! به زواجً قصة سوى ضده ٌذكرونه شٌبا ٌجدوا لم هإالء

 العامة من أحد به ٌعلم ولم 7691 عام مارس فى تم وقد الكتمان طً زواجً كان

 .التشهٌر حملة سٌاق فى النبؤ سربت التً األجهزة طرٌق عن الهزٌمة بعد إال

"  زواج كان فإذا,  الؽرابة بالػ أمر بالزواج التشهٌر أن اآلن بخاطري وٌجول

 ولو حتى,  عٌبا لٌس فالزواج..  معٌبا نبؤ لٌس أنه إال مثٌرا نبؤ" الحكٌم وعبد برلنتً
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 الشرع فٌه ٌبٌح بلد فى تكون أن بً لتستبد الدهشة وأن,  ثانٌة زوجة من كان

 !!للتشهٌر مادة هذا نعتبر ثم ثانٌة بزوجة الزواج والعرؾ والقانون

 كان وما العٌش ترؾ ٌجرب ولم,  الملذات فى نفسه ٌؽرق ولم المشٌر ٌسرق ولم

 . لذلك الوقت أو المال لدٌه

.... وقالوا... وقالوا,  والمجون اللهو مجالس قالوا واألنس الحشٌش مجلس:  قالوا

 صخب فٌها وتسجٌبلت فٌدٌو تسجٌبلت لقدموا حقا قالوه ما كل كان ولو... وقالوا

 ولكان, والتسجٌل والتجسس التصنت على القادرون وهم المزعومة المجالس هذه

 الحدٌث من بدل والتسجٌبلت الفٌدٌو أشرطة ٌذٌعا أن وسامً فوزي بمحمد أولى

 على ٌدالن وال,  فٌهما عٌب ال فهاتان نومً حجرة فى الزوجٌة والمناجاة التلٌفونً

 .المشٌر لفساد حقٌقٌا دلٌبل تكون فإنما,  اللهو مجالس أما صاحبهما فى طبع فساد

 آخر شٌبا المعسرات ضباط على وعرضوا ذلك لفعلوا وصدقا حقا قالوه ما كان لو

 ضخ ازداد وحٌن.  الطروب قابدهم من – اشمبزازهم أثار الذي التسجٌل ؼٌر –

 فى وناصر عامر بٌن تلٌفونٌا حدٌثا سمعت منها بعض المشٌر مسامع وبلػ الشابعات

 ٌبطلوا عندك اللى الشٌوعٌٌن" للعٌال قول"  ؼاضبا ٌقول عامر كان,  اآلونة تلك

 انتوا...  فاهم مش أنا وبعدٌن.... نسٌت؟ والبل..  منه أنت علشان..  بالجٌش التشهٌر

 ؟ عامر الحكٌم عبد ؼٌر شاؼبلكم البلد فى حاجة فٌش ما..  دي للدرجة فاضٌٌن

 القٌام القوى مراكز سلطان تحت الواقعة األجهزة جعل حدا التشهٌر درجة بلؽت وقد

 تحت منه نسخ ووضع,  اإلشتراكً اإلتحاد مقار بعض فى وتعلٌقه منشور بطبع

 للٌهود البلد باع المشٌر أن فحواه كبلما المنشور ٌتضن الناس لٌقرأها األبواب أعقاب

 تركوا الجٌش قواد وأن,  ولدا منها وأنجب,  الحمٌد عبد برلنتً تزوج وأنه, 

 عبد منع عامر الحكٌم عبد وأن والجنود الضباط وراءهم وفر وهربوا مواقعهم

 أخري ومنشورات,  المعركة إدارة من ومنعه بالقوة القٌادة مقر دخول من الناصر

 أصدقاء بعض طرٌق عن إلى نقلت قد فحواها فإن أذكرها ال المعانً هذه من قرٌبة

 .المشٌر
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 أو مسلك فى تدٌننً شاببة طفولتً منذ تارٌخً فى تجد لم األجهزة أن هللا وأحمد

 . منشوراتهم فى ذكروها كانوا وإال ما موقؾ

 تابهة فجؤة نفسها تجد وطفلها صؽٌرة امرأة وأنا,  الفترة تلك فى حالً أصؾ كٌؾ

 األٌام بها وتمضً والشابعات,  بؤنواعها والمباحث المخابرات رجال من ؼابة فى

 ! الؽد ٌؤتً كٌؾ تعرؾ وال الٌوم أحداث تستوعب أن تستطٌع ال الخاطر مبلبلة

 سؤل ما أول وكان بمقدمة فرحة للقابه فؤسرعت فجؤة دابما وهو فجؤة المشٌر جاء

 . إلحضاره وذهب"  فتحٌة خالتً مع هو"  قلت" عمرو أٌن:"  عنه

 وٌتلففه ألعلً به ٌلقً شرع ثم,  وٌقبله ٌبلعبه وأخذ,  به فرحا عمًرا المشٌر حمل

 محتضنا وجلس خوفً من فسخر السقوط من علٌه خوفا الجزع فؤصابنً ٌدٌه بٌن

 ".أهه الحكٌم عبد معاكً....  منه بالك خلً" قاببل إلى ونظر,  صدره إلى عمرو

 الطعام عن العزوؾ عنه أعرؾ وكنت بالنفً فؤجابنً"  طعاما تناولت هل:"  سؤلته

 . ؼاضبا أو مهموما كان إذا

 المالٌة أحواله عن وسؤلته,  الشارد الشاحب وجهه إلى ونظرت المشٌر إلى وعدت

 (حالٌا المستشفً) بدران إبراهٌم للدكتور األرض نصؾ باع أنه لى فقال

 "مهموم؟ أنت إذن لماذا:" قلت

 "سمالوط فى ونعٌش القاهرة نترك ال لم:"  له فقلت المشٌر ٌرد لم

 جري جرٌت إذا جمال أعرؾ إنً...  هناك أو هنا ٌتركنً لن فهو..  سٌان:"  أجاب

 ". ٌعقرنً حتى ورابً

 والحٌن الحٌن بٌن – عمرو ٌضم أفكاره فى ؼارق فهو..  ثقٌبل متقطعا الحوار كان

 . صمت فى –

 أٌامها تعٌش التً فؤنا,  بشفتٌه عٌناى وتعلقت الحدٌث مواصلة منه أنتظر كنت

 أن,  خبر من أتٌقن أو شٌبا منه أفهم لعلً ٌجا حٌن بحدٌثه اتشبث,  متسابلة مترقبة

 . جدٌدة أنباء أسمع
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 ٌجبنً اسطال أروح..  حاجه كل له سبت أنا.. إٌه؟ منً عاٌز متساببل المشٌر وتكلم

 ادٌنً طب..  عاٌزنً وبٌقول مكانً ناس جاب...  ٌوؼوسبلفٌا ٌقول أسافر أقوله.. 

 (لجنة أعمل لما ٌقول اختصاصاتً

 عقلً مسخرة جوارحً بكل أصؽً كنت.  أخرى مرة صمت فى عامر منً وراح

 من خاٌؾ جاٌز!)  مترددة قلت,  صمته طال ولما...  ٌقولها جملة كل معنً لفهم

 (حاجة

 واحد من... إٌه؟ من خاٌؾ.... إٌه؟ من) أرعبه صوتً وكؤن فجؤة صوته ارتفع

 ...األعلى القابد نابب وال,  عاٌز مش ربٌس نابب... حاجة كل له ساب

 . الروس قال ما زى,  جمهورٌة ربٌس أكون رفضت أنا

 هذا لى بدأ...  روس.... جمهورٌة ربٌس وخزنً شٌبا وكؤن,  كلها حواسً تنبهت

 . المطبق الفهم عدم إلى ٌردنً به وإذ,  ألفهم أصؽً كنت التً وأنا,  ؼرٌبا القول

 أن الممكن من كان وما,  فضولً وزادت مشاعري هٌجت اإلثارة أن أنكر وال

 ؟ جمهورٌة ربٌس تصبح هل...  هل:  فقلت الرهبة مؤلتنً مهما أصمت

 وقرأت وجهً على تدوران وعٌناه برفق إلى   ونظر واهنة ابتسامة الحكٌم عبد ابتسم

 "!! حاجة فاهمة وال انتً وهللا"  المعتادة عبارته عٌنٌه فً

 :فٌه تورط موقفا ٌنهً وكؤنه,  بسرعة المشٌر قال

 عشان ٌساعدونً مستعدٌن الروس أن لى وقال... ٌعنً السفٌر...  جولً اصلهم -

 باللً جمال بلؽت وأنا.  علٌنا بتتآمروا...  رفضت وأنا..  جمهورٌة ربٌس أبقً

 عاٌزٌن دول..  منهم بالك خللً,  التعابٌن زي دول الروس له وقلت...  حصل

 ". وارسو حلؾ دول زي نبقً عاٌزنا..  علٌها وٌسٌطروا البلد ٌؽرقوا

 هو ما طب:"  فاستطرد حٌرتً الحظ عامر ولعل الحٌرة سوي رأسً فى ٌعد لم

 هو أعرؾ نفسً بس... عاٌز مش أنا...  الجمهورٌة رباسة على عرض نفسه جمال

 ".؟ إٌه منً عاٌز
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 . لبلنصراؾ استعدادا ونهض,,  عمًرا أعطانً ثم

 األخبار إلى ونستمع األنباء نتلقؾ الصؽٌر بٌتنا فى ونحن تتابع األحداث كانت

 ولم. لنظمبن الحكٌم عبد مجا انتظار سوي نملك وال والتوتر للقلق فرٌسة وأصبحنا

 . البال مشؽول مهموما فٌها ٌبدو كان والتً األخٌرة الزٌارة منذ رأٌته قد أكن

 منشرح رأٌته أن وثقتً سروري وزاد نفسً فى السرور على باعثا مجٌبه كان لذا

 . مرحة ضحكات مطلقا عمرو مداعبة إلى منصرفا الصدر

 من أحسن:"  فقال – قلبٌة بؤزمة أصٌب قد وكان – نصر صبلح صحة عن سؤلته

 ". جمال زرت وبعدها عنده كنت...  األول

 وقد ٌجٌب وهو الزٌارة هذه عن استفسره فرحت,  مفاجؤة الربٌس زٌارة لى بدت

 عبد على اقترح رضوان عباس مع نصر صبلح زٌارة فى كان بٌنما أنه منه عرفت

 قبوال اقتراحه ولقً,  منه قرٌبان أنهما خاصة,  منزله فى الناصر عبد زٌارة الحكٌم

 معه العشاء وتناوال بزٌارته فقاما.  قبوله على الحكٌم عبد وشجع نصر صبلح لدى

 وطوال جمال بمنزل السٌنما قاعة فى األفبلم أحد على للفرجة وقتا وأمضٌنا بل, 

 قد كانا االنصراؾ وقبل بجانبه عامر ٌجلس أن على مصمما جمال كان السهرة

 . العربة الحكٌم عبد ركب حتً الحدٌقة عبر جمال معه وسار تصافٌا

 

 الخطاب فصل

 

 عبد ٌدعو الناصر عبد جمال بؤن تفٌد للمشٌر" الربٌس"  مكتب من رسالة جاءت

 الحكٌم عبد أنصار بٌن النبؤ وسرى, أؼسطس 39 ٌوم فى العشاء إلى عامر الحكٌم

 ٌسافر بؤن وٌتنبؤ,  التفاإل علٌه ٌؽلب كان قسم,  قسمٌن بشؤنه فانقسموا...  عامر

 أؼسطس 31 ٌوم سٌعقد الذي, العربً القمة مإتمر إلى,  عامر مصطحبا جمال

 بٌن األخٌر اللقاء بعد جاءت الدعوة هذه أن,  الظن هذا أشاع وقد الخرطوم بمدٌنة
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 الصلح عن ذلك بعد الناصر عبد أعلنه وما رضوان عباس بحضور وعامر جمال

 . عامر وبٌن بٌنه

 ٌرون فهم الدعوي هذه بخصوص والشكوك الرٌب داخلتهم فقد المتشابمون أما

,  المشٌر انتحار عن الشابعات وازدٌاد الجٌش ضباط بٌن االعتقاالت ازدٌاد

 ولم,  بنفسه شخصٌا ٌكلمه فإنه,  المشٌر دعوة أراد إذا كان جمال أن إلى باإلضافة

 لزٌارة ٌحضر منا من وٌسؤله عامر ٌطلب فجمال,  وسٌطا بٌنهما جعل أن قط ٌسبق

 أمتً تٌجً تحب البٌت فى أنا عامر له فٌقول االختٌار للمشٌر ٌترك وأحٌانا,  اآلخر

 الدعوة هذه ولكن بالجٌزة بمنزله عامر إلى جمال وٌحضر ببساطة ٌتفاهمان وهكذا, 

 . الربٌس مكتب طرٌق عن – مرة ألول – جاءت قد

 .الدعوة بهذه واستبشارا تفاإال أبدى فقد نفسه الحكٌم عبد أما

 أمارس الزوجٌة منزل حدٌقة فى كنت - والعشرٌن الرابع – الٌوم ذلك عصر وفى

 . بالزرع العناٌة فى هواٌتً

 إلى كالطفلة وجرٌت بٌدي ما فتركت.  المشٌر سٌارة كبلكس صوت سمعت فجؤة

,  والشٌكوالته الحلوي عن أبحث العربة تابلوه فى كالعادة وأفتش بابها أفتح السٌارة

 . بحاجة درٌانة وال...  قوي راٌقة إنتً وهللا: مبتسما المشٌر إلى نظر

 إلى نظر الذى متولً إلى فنظرت.  القلق ٌشوبها وحركاته نظراته إلى وتنبهت

 فصافحته أٌضا رضوان عباس وجود والحظت,  كالعادة وصامتا,  منه أدبا األرض

 "لٌمون؟ لك أعمل تحب:"  سؤلته.  المنزل داخل إلى المشٌر سبقنً انصرؾ ثم

 "عمرو؟ فٌن... ال" بإهتمام قال

 المقٌمة خالتً ترعاه عمره من الرابع الشهر حوالً فى رضٌعا زال ما عمرو كان

 .الشالٌه من األخري الناحٌة فى معدة صؽٌرة حجرة فى معنا

 عاٌز عمرو تجٌب للحاجة قولً أرجوكً:" بحسم قال ولكنه به ماذا أسؤله أن حاولت

 ".أشوفه
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 حجرة إلى ودخل ٌدي من وتلقفه للنوم ٌستعد وكان,  منها وأخذته خالتً إلى وذهبت

 إن..  تخافً ال:"  قال خابفة رآنً ولما فرح وهو – وٌهدهده وٌقبله ٌداعبه النوم

  قاببل بجانبه ووقؾ السرٌر على ووضعه" بابنً؟ بالك فما..  أحب من تإذي ال ٌدي

 . إلٌه نظرت كلما بؤبً ٌذكرنً لماذا أعرؾ ال

 تعالً:"  علً فرد"  السن هذه فى بوضوح ٌظهر ال األطفال شكل إن:"  معلقة قلت

 على الوحمة حتً العٌنان,  عابلتنا فى مسجلة ماركة أنها,  األذن هذه إلى انظري

 . المكان نفس فى رب ٌا سبحانك - الشمال الفخذ

 "؟ أٌضا الكبٌر األنؾ نسٌت ولماذا:"  ضاحكة وقلت

 ٌداعب المشٌر واستمر بعض عن تدافعوا الزم...  صعاٌدة..  طبعا:"  باعتزاز قال

,  طوٌلة قوٌة ضمة صدره إلى وضمه أخذه ولكنه فؤخذته نام أن إلى عمرو

 ".المنزل مؽادرة قبل أراه أن بشرط:"  ٌقول وهو لى تركه ثم... بالخوؾ أشعرتنً

 على مستلقٌا ونام مبلبسه من تخفؾ قد عامر وجدت عدت وحٌن بعمرو ذهبت

 لم ولما جواره إلى صامتة فجلست والتفكٌر الشرود وجهه على بدا وقد,  ظهره

 فٌه أنا اللً الهم ومال مالك كان:"  قال ثم قلٌبل إلى فنظر" بك؟ ماذا:  سؤلته ٌحدثنً

..  وتهٌص وتخرج بتتفسح دلوقت زمانها كان,  وحلوة صؽٌرة زٌك واحدة.. ؟ ده

 "معاٌا اتظلمتً إنتً

 "؟ ذلك من أكثر أرٌد ماذا..  بعمرو علٌنا أنعم الذي هلل الحمد قلت

 الزٌارة هذه من المخاوؾ بعض إلى نقل قد متولً وكان الصمت إلى عاد ثم

 ". دي للمقابلة مسترٌحة مش أنا:"  الحدٌث فى الرؼبة لمجرد له قلت لذا المرتقبة

 !!النهارده الجملة هذه فٌها أسمع التً المابة المرة دى":  قاببل ٌعتدل به فإذا

 دارت التً المكالمة حسب,  متفقٌن كنتما كما إلٌك ٌحضر لم لماذا:"  أجادله رحت

 ". أنفلونزا عنده.. , تعبان لى قال:  المشٌر قال" أمامً؟

 



www.egyzaman.com 
 

 كان السابقة األٌام فى بٌنهما جرت لتً المكالمات إن حٌث استنتاجا القول هذا كان

 ده:"  ذلك على ٌعلق المشٌر وكا باألنفلونزا إصابته من أثناءها ٌشكو الناصر عبد

 " علٌه باٌن صوته

 ". بصراحة تكلمً... ؟ تخافٌن مم"  فجؤة بسإالً قطعه..  الصمت وساد

:"  بسرعة قلت" قولً...  إٌه متصوره"  مشجعا قال كبلمً ٌؽضبك قد:"  قلت

 ".ٌقتلك

 أى محاكمة وٌعمل...  اتهام أدلة وٌفتعل...  علٌك ٌقبض:"  فقلت..  المشٌر ضحك

 ٌا ؟ محاكمة لى ٌعمل:"  ٌتنهد وهو الوراء إلى رجع". بإعدامك حكما تصدر كبلم

 اإلشاعات على فٌها أرد أقدر عشان...  عسكرٌة محاكمة..  بتمناه اللى ده...  رٌت

 . اإلشتراكً اإلتحاد لبتوع محفظٌنها اللً

 ٌحدد..  إٌه ٌعمل ٌقدر لك أقول أنا شوفً...  لبعٌد راح فكرك:  قاببل إلى نظر ثم

 ".إقامتً

 بعد ٌسكت راح مش:  واستطرد.  منزله تحاصر التً القوات وضع لى وصؾ ثم

 هو ولذلك...  باألمان حاٌشعر الحكم فى معاه اشتركت فلو... معاه العمل رفضً

 قراٌبً كلفت أنا...  تقلقً ببلش المهم الخرطوم إلى سفره قبل خبلفاتنا ٌصفً البد

 . هناك فٌه نعٌش صؽٌرا بٌتا ٌختاروا كً الصعٌد فى

 حسن فإن,  المنتظر اللقاء هذا من بالقلق ٌشعران اللذان فقط وأنا متولً ٌكن لم

 ٌوم من..  جمال ٌعتقله فسوؾ ذهب إذا عامر إن"  بوضوح قال المشٌر شقٌق عامر

 بٌقوله اللً ألن...  - بٌه مقتنع ؼٌر وأنا – خدعة بٌحصل اللً وكل التنحً تمثٌلٌة

 " ؼٌره بٌعمل

 فى تشككا نصر صبلح ابدي وقد بدران وشمس نصر صبلح رأي أٌضا هذا وكان

 . الناصر عبد جمال نواٌا
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 لمصلحة العمل وتشاركه...  جمال علٌك ٌعرضه ما تقبل ال لماذا:"  للمشٌر قلت

 "؟ دابما كنتما كما...  البلد

 ماتوا ما أوالدي بعد..  دلوقتً لكن...  الحرب قبل ٌنفع كان ده الكبلم:"  بحزن قال

 نفسهم عن الدفاع حتى ٌملكوا ما ؼٌر ومن حرب ؼٌر من

 " مرحلٌة الحلول فلتكن:  له قلت

 وأتفسح,  ومخصصاتً مرتبً أقبض موظؾ..  إٌه فاكرانً انتً:  بؽضب على رد

 . هذا أقبل ولن ثوري راجل أنا أوروبا فى

 "؟ الحل وإٌه:"  ٌؤس فى تساءلت

 أ، ترٌد إنك قلت أنت:"  قلت"  طرطور جنبه أقعد إنً المستحٌل بٌطلب هو:"  قال

 . اسطال فى ونحن السٌاسة عن تبتعد

 قادة وصفً الروس أحضان فى ؼرق هو اإلبتعاد فرصة لى سابش ما:"  قال

,  المعاش على أو السجون فى دلوقت الرجال أحسن – المإهلٌن والتشكٌبلت الجٌش

 وضباط,  عساكر وجود ٌقبلوا ها مش,  السجون بره لو ألنهم..  كده الروس طلبات

 الروس إن له أقول كنت داٌما – البرٌطانً االحتبلل وال – األوامر ٌصدروا روس

 ؟ ؼٌرهم قدامنا إحنا هو:  رده وداٌما..  حاٌؽرقونا دول

..  العالم ٌحترمه حكم نظام فى التفكٌر من البد:"  قاببل الحدٌث فى عامر واستمر

..  صحافة حرٌة وال أحزاب ؼٌر من دكتاتورٌا نظاما العالم حكومات ٌحترم ولن

 حاجة برلمانً وال...  رباسً نظام هو ال ؼرٌب شكلنا.  صحؾ إصدار حرٌة وال

 . مصالحه على معانا ٌتعامل نظام أى ٌآمن إزاي واحد شخص على متفصلة كدة

 من النوم حجرة شباك على طرقا سمعت أن إلى حوار فى ونحن الوقت مضً

 . أفندم ٌا اتناشر الساعة:  ٌقول متولً وصوت الحدٌقة

 للمشٌر الحقٌبة ٌجهز متولً فوجدت القاعة إلى وخرجت للخروج ٌستعد عامر قام

 كنت ولما,  علٌه ٌبدو القلق كان المشٌر حاجٌات ٌعد وهو إلٌه انظر صامتة جلست
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"  قلق هو لماذا:"  وسؤلته معه الثرثرة فى رؼبت فقد اللقاء هذا فً رأٌه أعرؾ

 لسٌادة مواعٌد أعطاء الربٌس ٌتعود فلم لهذاالتصرؾ مرتاحا لست أنا:"  فؤجاب

 . أحد طرٌق عن المشٌر

 "؟ كده المشٌر لسٌادة قلتش ما ولٌه:"  له قلت

 .."بالنار حاٌضربنً وكان...  له قلت:"  وقال متولً وجه على الخجل بدا

 "إزاى؟:"  وسؤلته استؽربت

 وببلش تعتذر سٌادتك لو ٌعنً..  له قلت لسٌادتك الطرٌق فى واحنا:"  متولً قال

 ؟ أفندم ٌا مطمبن ؼٌر أنا...  مرٌض أنك بحجة تروح

 ".باأللؽاز حاتكلمنً...  كبلمك وضح:"  فسؤلنً

 ". حسٌن الدٌن كمال مع عمل ما زي سٌادتك مع ٌعمل خاٌؾ:"  قلت

 وطلع العربٌة تابلوه فاتح راح...  ده الكبلم سمع ما أول:  حدٌثه متولً وواصل

 كلمتنً لو...  ده بالشكل الرٌس عن تتكلم لنفسك تسمح إزاي..  لى وزعق المسدس

:"  فقال..  له اعتذرت وبالطبع"  بالرصاص أضربك راح ده الموضوع فى تانً

 ومش...  وأكتر سنة ثبلثٌن عشرة دا....  كده؟ معاٌا ٌعمل الرٌس إن تفكر إزاي

 . أبدا دي زى حاجة فى ٌفكر ممكن

 متولً على خوفا الصورة بهذه متولً إلى تحدث المشٌر أن اآلن ألعتقد وإنى -

 . ما بصورة سجل قد الحدٌث ٌكون لببل نفسه

:"  فسؤلنً إلٌه فؤسرعت ٌقصدنً وكان" عمرو ٌا"  المشٌر نداء الحوار علٌنا وقطع

 "فٌن؟ الؽٌارات حاطة أنت

 البدل..  كلها دي السنٌن بعد...  الحاجة مكان تحفظ ناوي مش أنت:"  ضاحكة قلت

 ساٌبانً..  حاجة كل لجوزها تعمل عندنا الست...  حتعود مش"" قاطعنً" و هنا

 إٌه؟ تعرفً عاٌزة..  تتساٌري وقاعدة
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 "؟ ده المشوار ضروري ٌعنً:" أسؤل وأنا الثٌاب ناولته

 الخرطوم مسافر الرٌس ألن جاٌز..  تقلقٌش ما"  عجلة فى مبلبسه ٌرتدي وهو قال

 ونقعد حوالٌه اللً المنافقٌن عن نبعد ما وأول..  معاه ٌاخدنً وعاٌز.  الثبلثاء ٌوم

 ؟" بٌتحل شا وكل بنتفاهم بعض مع

 إنه قولً برؼم رؼبته عن ٌتنازل ولم عمرو رإٌة وطلب,  ثٌابه ارتداء المشٌر أتم

 وزام عمرو فتفلفص"  وقبله صدره إلى وضمه ٌدٌه بٌن فؤخذه عمرو أحضرت نابم

 تعٌط العٌال..  عٌل مش وحش ده"  وقال فضحك"  المشٌر وجه ٌخربش أن وحاول

 ".ٌزوم وده

 أو مكسورة المرآة لقٌتً إذا:"  قاببل المرآة إلى ونظر,  الجد المشٌر وجه على بدا ثم

 دم بقعة لقٌتً وإذا العنؾ معاٌا استعملوا أنهم طول على أعرفً مكسور شا أي

 ورموز إشارات فٌها أخباري تتبعً إشارة ٌعنً,  دم فٌه الموضوع إن تعرفً

 .حاجة كل منها تعرفً

 تاٌنة حتة لوخدونً أما أخباري حاتعرفً البٌت فى اعتقلونً لو:"  قال ثم قلٌبل وفكر

 حبلقة ماكٌنة,  كتابا أطلب..  أعٌش عاٌز معناها إشارات أبعت راح بعٌد واعتقلونً

 "حً لسة إنً منها تفهمً إشارات دي

 إلى التفاإل مناخ من – ؼفلة وعلى – بعنؾ دفعنً كبلمه فإن..  األرض بً دارت

 والثبور بالوٌل المتوعد المجهول عن الؽطاء وانكشؾ الظنون مناخ

 "ده؟ بالشكل مخٌفة المسؤلة..  ده إٌه:  له قلت

 – المشٌر كزوجة تتصرفً عاٌزك:"  لى فقال أتحدث وأنا ٌملإنً الذعر كان

 خصوصا...  لقتلً نٌة فٌه ٌكون كبٌر احتمال...  قوٌة وأعصابك هادٌة تبقً عاٌزك

 دي..  االنتحار حاولت بؤنً واألهالً الجٌش بٌن إشاعات مطلعة التنظٌمات أن

 ". ٌنفذوها وبعدٌن..  الفعل رد وٌشوفوا اإلشاعة ٌطلعوا طرٌقتهم

 "؟ ٌقتلك عاٌز اللً مٌن:" , سؤلته
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 أنتحر عاٌز كنت لو..  أنتحر أنً تصدقً أوعً:"  قال وإنما,  سإالً على ٌرد لم

 ". كافر أموت عاٌز مش, مإمن راجل أنا...  ٌونٌو سبعة وال ستة ٌوم انتحرت كنت

 "؟ ده كل لٌه لكن:"  مذهولة وأنا سؤلته

 فى المحكمة أروح حا الجٌش فى عسكري أصؽر حاكموا لو..  عارفٌن ألنهم:  قال

 الزم كدة عشان..  القفص فى ٌتحط اللً مٌن ٌعرفوا وساعتها واتكلم مصفحة عربة

 ". ده المؤزق من وٌنفذوا,  ٌقتلونً

 المشٌر إلى نظر,  ٌبكً وأخذ عمرو فاستٌقظ"  أسود خبر ٌا"  صرخة منً خرجت

 كلها دى حال كل وعلى..  كده من أقوي تبقً الزم...  برلنتً دي مش ال معاتبا

 ". الخبلفات بزوال تزول وممكن احتماالت

 أمشً الزم:"  المشٌر فقال رضوان عباس بوصول المشٌر لٌبلػ متولً وجاء

 " دلوقت

 ٌتحرك المشٌر رأٌت وعندما,  الوعً عن ؼاببة شبه وأنا فؤخذته عمرو وأعطانً

 صدره على رأس ووضعت,  خلفه عدوت ثم عمرو وأعطٌتها خالتً نادٌت مبتعدا

 . صامتا مضً ثم رأسً على ربت ولكنه

 ؼدا تعود عندما:"  له وقلت,  الحدٌقة بوابة إلى معه أمشى وأنا تنهال دموعً كانت

 قال واحدة لدقٌقة ولو أراك حتى أنام فلن..  طول على أشوفك الزم الرٌس عند من

 "بسٌطة:" 

 فور العربة موتور أدار الذى رضوان عباس سوى بها ٌكن ولم السٌارة إلى أوصلته

 رضوان عباس بجانب واستقر المشٌر صعد حتى وانتظرت...  قادما للمشٌر رإٌته

 تؤثره لٌخفً بوجه فؤشاح" معاك ربنا:"  أقول وأنا مرة ألول وقبلتها بٌده فؤمسكت

 ".كلنا معانا ربنا:" قاببل

 بالك خلً..  بٌبل ٌا خٌر على تصبحً:"  تتحرك والعربة رضوان عباس لى وقال

 .عٌنً عن اختفت حتى وتابعتها,  العربة وتحركت".  عمرو من
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 البٌت داخل انتقل فؤنا الٌوم هذا انقضً كٌؾ أدري وال الصباح وطلع اللٌل مضى

 أخرى أماكن إلى أماكنها من صؽٌرة ألشٌاء تحرٌك مجرد لها قٌمة ال أعماال وأإدي

 قد الٌوم ذلك فى عقلً وكؤن عمرو رعاٌة على أقوم أو الشاي من كوبا أنظؾ أو

 ومن الناصر عبد جمال مع لقابه من المشٌر عودة لحظة فى فجؤة نفسً وأجد توقؾ

 منه جاءنً العصر فقرب,  صوته بسماع الٌوم ذلك فى ظفرت أنً األقدار لطؾ

 "منٌن بتتكلم:  سؤلته قصٌر حوار وبٌنه بٌنً ودار تلٌفون

 ".البٌت من:"  قال

 "صاحبك؟ مع ومٌعادك:"  قلت

 ؟"بالٌل ثمانٌة الساعة:"  قال

 ".ثمانٌة لؽاٌة إٌه وحاتعمل:" قلت

 ".عندي جاي حافظ الحلٌم عبد قال:"  قال

 ". الحلٌم عبد بعد أو قبل ساعة أراك ال ولماذا:"  قلت

 ".بٌه أخلً اقدرش وما مٌعاد ٌاخد عشان كثٌر أتكلم الحلٌم عبد:"  قال

 إنهاء فى ورؼبته المقتضبة القصٌرة ردوده من دهشة فى وأنا السماعة وضعت

 . مراقبة التلٌفونات أن من قبل من حذرنً أنه وتذكرت بسرعة المكالمة

 على اتفرج..  قلقً لتسكٌن أتلهً وأنا,  اللٌل بداٌة ومنذ المساء زحؾ وانتظرت

 ولم أتفرج لم األحوال كل وفى...  الرادٌو إلى أسمع أو كتابا أقرأ أو,  التلٌفزٌون

 أسمع ولم,  اقرأ

 . ٌؤت لم..  المشٌر ٌؤت ولم اللٌل منتصؾ بعد الواحدة الساعة جاءت

 نفسً أطٌب ولكً,  بال لى ٌهدأ ولم,  جفن لى ٌؽمض لم ساهرة اللٌل قضٌت

,  فٌلم مشاهدة إلى دعاه الربٌس لعل – وأقول األسباب التمس رحت,  خاطرها
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 عبد ٌعود فلن,  الواحدة أو عشرة الثانٌة فى بدأوا قد كانوا فإن...  متؤخرٌن وبدأوا

 . المشٌر ٌؤت ولم صباحا الرابعة جاءت وقد... صباحا الرابعة أو الثالثة قبل الحكٌم

 فى ٌدق التلٌفون فإن هذا وأدهشنً,  مجٌب من وال ٌدق الجرس وظل بٌته فى طلبته

..  االنتظار سوي أمامً ٌعد لم,  ونهارا لٌبل هناك دابمون وهم الحرس ؼرفة

 العربة وركبنا زهرة أختً ومعً خرجت حتى النهار ضوء ٌظهر كان وما انتظرت

 الطحاوي شارع أول وفى. األخبار الستطلع لمشٌر بٌت إلى زهرة ومعً وانطلقت, 

, الحربً البولٌس رجال من كثٌرة أعدادا الحظت – المشٌر بٌت حٌث – بالجٌزة

 الجنود فرأٌت الحدٌقة سور من اقتربت حتى ببطء وسرت العربة سرعة من فهدأت

 . الحدٌقة فى منتشرا كان اآلخر وبعضهم البٌت حول متربصٌن

 من وأطلب متولً قرٌبة أنً أدعً أن خاطر وجاءنً شدٌدا بطؤ سٌري فى أبطؤت

 . ٌنادٌه أن العساكر أحد

 وٌقول ألبتعد بٌده ٌشٌر رأٌته بالكبلم فمً افتح أن وقبل بعضهم أمام العربة توقفت

 ". هنا من إمشً....  روحً...  روحً خطورة ٌفٌض خافت بصوت

 ٌقظان وهو" كابوس"  أحدكم رأى هل,  قاتلة وحدة على أطبقت وقد البٌت إلى عدت

 بً ٌفتك بالعجز وشعور,  بٌتً جدران بٌن أتخبط ٌقظتً كابوس اآلن ٌخنقنً" 

 وال أعرفهم ال الذٌن للناس عبرة ألنقل التلٌفون بسماعة أمسكت ؼضب لحظة وفى

 " اعتقلوه المشٌر"  أن ندابً على ٌرد من لكل ألقول ٌعرفوننً

 ولجفوتها أحٌانا لتناقضها أنساها ال,  الٌوم ذلك فى ردود من تلقٌت ما أنسً وال

 نبؤ إذاعة على إرؼاما ٌرؼمنً هوس حالة فى كؤنً, أكؾ لم ولكنً أخرى أحٌانا

 . التلٌفون....  أملكها التً الوحٌدة بالطرٌقة المشٌر اعتقال

 النبؤ على معقبة التلٌفون عبر تؤتٌنً – المجهولة وؼٌر – المجهولة األصوات كانت

 ٌؽلق ثم"  ده إٌه...  مٌن"  ٌقول أو...  التلٌفون ٌؽلق ثم"  رب ٌا ساتر ٌا:"  الرهٌب

 .التلٌفون ٌؽلق ثم"  ٌعنً إٌه"  أو....  مالنا وإحنا ٌقول أو بسرعة
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 ماذا تدري أن دون الفعل علٌك ٌجب أن العذاب وأشد شٌبا أفعل أن واجبً كان

 ؟تفعل

 بالوحدة الشعور عندي زاد ذكرته الذي النحو على التلٌفونٌة المنشورات توزٌع فبعد

 ٌجري عما شٌبا لٌقول الحكٌم عبد رجال من شخص أي ٌؤتٌنً أن وانتظرت والعجز

 . الحكٌم لعبد المبلزم األمٌن حارسه متولً حتً وال ٌؤت لم أحدا ولكن جري أو

 أجد ال فؤنا,  ٌتزاٌد بعزلتً وإحساسً,  تتكاثر الخوؾ مشاعر أخذت الوقت ومع

 قد بالوجود تربطنً التً الروابط جمٌع وكؤن، ٌطلبنً أحد أجد وال, أطلبه من

 على أسمع بً فإذا السماعة ورفعت إلٌه فجرٌت التلٌفون جرس رن وفجؤة تقطعت

 أنا..  كوٌس أنا:"  تلؽرافٌة وبلؽة رتابة فى ٌتحدث الحكٌم عبد صوت اآلخر الطرؾ

 .عمرو ن بالك خللً كوٌس

 سإال أي على ٌرد لم فهو سمعنً أنه علٌه ٌبد لم ولكن حالك كٌؾ,  أنت أٌن سؤلته

 بالك خلى...  كوٌس أنا...  كوٌس أنا:"  السابقة عبارته ٌردد ظل وإنما,  أسبلتً من

 لم لماذا...  المكالمة هذه أمر من حٌرة فى وتركنً السماعة وضع ثم" عمرو من

 وال ٌرسل جهاز من ٌحدثنً كان أنه اآلن وأعتقد...  صوتً ٌسمع لم هو هل ٌرد

 ده وال شاٌؾ ده ال أطرش على ٌنادي أعمً:"  القابل المثل علٌنا فصدق...  ٌستقبل

 ". سامع

,  األصدقاء أٌن,  عنً تتباعد الدنٌا أن إلى وخٌل وحٌدة وجلست السماعة وضعت

 !المشٌر؟ ورجال الحراس أٌن

,  الشارع إلى الخروج قررت فقد الحال هذه أطٌق أن المستحٌل من كان ولما

"  أختً وأوصٌت,  بالعجوزة منزل إلى عمرو تؤخذ أن" فتحٌة"  خالتً من وطلبت

 . التلٌفون عن بعٌدا,  المنزل فً عمل بؤي تؤتً وال البٌت تبرح بؤال"  زهرة

 أقؾ فكنت’  النبؤ إذاعة هوس عاودنً,  الطرٌق فى بالعربٌة منطلقة أنا وفٌما

 المشٌر:  إقامته حددوا عامر المشٌر"  لها وأقول أصادفها جماعة أى أمام بالعربة

 " ٌقتلوه راح عامر
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 الفضول ٌدفعهم ولم,  بمناقشتً أحد ٌهتم لم..  أمامً من وفروا,  الناس وتجاهلنً

,  تباعدوا كبلمً من انتهٌت فإن,  واجمٌن إلً ٌنظرون كانوا!!  شا أي عن للسإال

 . وؼضبا ألما ٌتمزق إنسانا ال شبحا رأوا وكؤنهم

 الشرطة رجال من الحشود إلى أنظر,  الشوارع فى كالتابهة بعربتً أدور رحت

 التً المصفحة والعربات...  أعلمها ال أخري وهٌبات,  الجنابٌة والمباحث العسكرٌة

..  عامر الحكٌم عبد بسكن المحٌطة الشوارع وكل,  والجامعة الجٌزة مٌدان فى تقؾ

 .والرهبة الجهامة من المنطقة على ٌنشرون,  مكان كل فى المٌدان بمبلبس الجنود

 فى تسكن لً صدٌقة تذكرت حتً,  فٌه أمضً أكد ولم,  النٌل شارع بالعربة دخلت

 .المشٌر بٌت من مقربة على الشارع نفس

 إلٌه أتحدث من أجد أنا ها...  الراحة تشوبه باهتمام التذكر هذا مشاعري تلقفت

 .بٌتها إلى فؤسرعت

 ظافر"  السوري السٌاسً الكاتب زوجة" ظافر مدام"  هً,  الصدٌقة تلك كانت

 "الصابونً

 وقد – لً ٌبدو كان هكذا أو – عامر وبٌن بٌنً بما علم على ظافر مدام تكن لم

 عامر حسن عندها وزارنً بل,  األسرة بهذه تربطنً قدٌمة لمعرفة زٌارتها اعتدت

"  باسم أحٌانا هناك بً ٌتصل نفسه المشٌر وكان,  مرات عدة عامر ومصطفى, 

 لم دمت ما تصارحنً لم وإن,  ما نحو على العبلقة بهذه شعرت ولعلها"  الدكتور

 .أصارحها

 زٌادة المرة هذه والحظت بل,  المعهودٌن وودها بحفاوتها"  ظافر مدام"  استقبلتنً

 شاردة هناك فجلست النٌل على المطل منزلها شرفة إلى وأخذتنً,  والرقة الحنو فى

 .المشٌر بٌت حٌث منً القرٌبة الفٌبل فى وأفكر النهر مٌاه إلى أنظر

 وضعه أن وبعد,  الشاي فنجان ٌقدم وهو,  الطباخ صوت على شرودي من وأفقت

 "! المشٌر بٌت فى هانم ست ٌا دوشة فٌه كان أمبارح:"  ٌقول وقؾ,  أمامً
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 "لٌه:"  سؤلته

 "مقلوبة كانت كلها والحتة,  كتٌر وعساكر وضباط...  نار ضرب فٌه كان:"  أجاب

 حضرتك تصوري:"  قاببل فاسترسل اإلنصات إلى ومٌبل,  فضوال للطباخ أظهرت

...  وعساكر وضباط دبابات ملٌان – الجٌزة مٌدان ٌقصد – ده بتاعنا المٌدان

 وقلت فوق على جرٌت كده شفت هانم ست ٌا أنا..  الكوبري على جٌش وعربٌات

 اللنشات ٌقصد – ؼرٌب شكلها مراكب شفنا,  البلكونة من وبصٌنا..  للست

 . رصاص ضرب سمعنا شوٌة وبعد – العسكرٌة

 "مات؟ حد:"  بتلقابٌة فسؤلته,  ذعر أصابنً

 المشٌر بٌت من تقرب خاٌفة كانت الناس كل...  حاجة عارؾ ماحدش:  بقوله رد

"! 

 "المشٌر؟ بٌت فى حصل ده كل:"  فتساءلت..  حدٌثه ٌنهً أن فى أرؼب أكن لم

 "ٌجاوب عرؾ حد وال بعض ٌسؤلوا قعدوا الجٌران... ,آه:" الطباخ قال

...  ٌحدث لما مصدقٌن وؼٌر,  مذعورٌن كانوا الناس كل:"  ظافر مدام قالت

 طلقات نسمع وكنا..  الجٌش فى انقبلب لعله:  ٌقولون الناس بعض وسمعت

 "والحٌن الحٌن بٌن,  الرصاص

 رضوان وعباس,  عامر أمٌن من بعد عرفتها كما الٌوم هذا حكاٌة للقارئ وأنقل

 .وأصدقابه المشٌر وأقارب

 محمد ٌقودها وبقوات,  والجنود,  بالدبابات محاصرة كلها المنطقة أصبحت أن بعد

 حرس قابد ناصؾ اللٌثً و الحربٌة المخابرات ربٌس صادق محمد واللواء, فوزي

 . العسكرٌة الشرطة مدٌر الكرٌم عبد وسعد الجمهورٌة ربٌس

 لٌمنع الحدٌدٌة البوابة نار أبو محمد أؼلق المشٌر بمنزل القوات أحاطت عندما

 . المحاصرة القوات إلى أحد دخول
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 الضباط من المشٌر بمنزل الموجودٌن كل على بالقبض تقضً الخطة وكانت

 ...كلها المنطقة تدمٌر األمر اقتضً لو حتً واألهالً

 هو نفسه ٌسلم أن – الحدٌدي الباب عبر – بدران شمس من فوزي محمد وطلب

 المشٌر مجا عند إلى األبواب ٌفتح لن بؤنه علٌه رد شمس ولكن.  معه ومن

 . علٌه واالطمبنان

 كانت إذ.  لهم الباب فتح عدم على شمس وأصر, أنفسهم بتسلٌم طلبه فوزي وكرر

 . الظروؾ كانت مهما,  معه ومن هو نفسه ٌسلم بؤال المشٌر تعلٌمات

 ملٌبا الموقؾ وأصبح للجٌش قابدا اآلن وأصبح بدران لشمس مرءوسا فوزي كان

 قاببل فوزي محمد بدأها كبلمٌة استفزازت بٌنهما وجرت بالكراهٌة االثنٌن بٌن

 أنت:"  شمس ورد..." قٌمة لٌك عدش وما..  خبلص راحت األنزحة أٌام"  لشمس

 شتابم كلها أخري ألفاظا وتبادال" حاجة وال عمرك طول وحاتفضل..  حاجة وال

 . وإهانات

 – الناصر عبد جمال أوامر على بناء – رضوان عباس حضر المهزلة هذه وأثناء

,  له األمر وترك,  البوابة عن اإلبتعاد فوزي محمد من وطلب رضوان عباس وجاء

 محمد وابتعد"  جاي إنك وقال..  دلوقت كلمنً الرٌس:"  فوزي محمد له فقال

 . المقابل الرصٌؾ إلى فوزي

 فى صراخا سمع دخوله وفور,  فدخل,  رضوان لعباس الفٌبل باب الضابط فتح ثم

 له تعرض الذي الشدٌد للتوتر طبٌعٌا هذا وكان,  وبناته المشٌر أبناء وبكاء الداخل

 . والدهم فٌبل ٌحاصر كامبل جٌشا ٌرون وهم, الصؽار هإالء

 أوالد صراخ مستؽبل,  أنفسهم بتسلٌم الضباط ٌقنع أن رضوان عباس واستطاع

 بتعرٌض ٌقوموا أن لهم ٌنبؽً ال وأنه...  المعتصمٌن الضباط على للتؤثٌر المشٌر

 . الموقؾ هذا لمثل المشٌر أبناء

 المشٌر نوم ؼرفة فى اجتماعهما أثناء وشمس عباس بٌن ذلك على االتفاق تم وقد

 بعد – المشٌر حٌاة على حرصا,  التسلٌم على الموافقة من بدا بدران شمس ٌجد ولم
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 المنطقة على حفاظا وكذلك أهله على وحفاظا – رهٌنة المشٌر أن عباس أفهمه أن

 أن وبعد!!!  األوامر حسب فوزي محمد قوات لدمرتها اشتباك وقع فلو,  كلها

 المشٌر أوراق كل حرق على – بٌنهما فٌما – أٌضا اتفقا القرار هذا إلى توصبل

 وكان,  الدورٌة والبوسطة,  93 االستقالة نسخة من عدد من مإلفة كانت أنها خاصة

 كانت الجهات هذه لكن,  المشٌر عن بقطعها المختصة الجهات أمر قد الناصر عبد

 من التخلص معه المقٌمٌن من مرارا طلب قد المشٌر وكان,  خفٌة بطرق ترسلها

 إرسال عن المسبولون القادة فٌضار,  األجهزة أٌدي فى وقوعها خوفا,  األوراق هذه

 ومن,  ساعات أربع األوراق هذه حرق عملٌة واستؽرفت" البوسطة"  هذه

 شمس محاكمة أثناء فى ٌقال أن – مضحكات المآسً فى كان أن – المضحكات

 فى مإامراتهم الناس ٌكتب فهل,  أحرقوها التى المإامرة أوراق كانت هذه أن بدران

 ورقة فى سوي مكتوبة تكن لم نفسها الثورة خطة أن حٌن فى األوراق هذه من تبلل

 . الكؾ بحجم

 بمنشٌة األخٌر منزل فى وجمال عامر لقاء عند وقع وما,  التلفٌق هذا قبٌل ومن

..  اللقاء وقت وتصادؾ" التنحً تمثٌلٌة"  بعد جمال عودة عقب ذلك وكان,  البكري

 قبل مشاعرهم عن التعبٌر أفرادها فؤراد,  الجٌش من صؽٌرة سرٌة هناك كانت إن

 وكان" عامر,  ناصر"  ٌهتفون نار أبو ٌقودهم فخرجوا الحكٌم وعبد الناصر عبد

 الجماهٌر هتاؾ كان أٌضا هو وهذا,  الناصر عبد بٌت عند – الوحٌد هتافهم هو هذا

 لربٌس الوالء إظهار هدفهم وكان – األؼانً فى شابع أٌضا وهذا.  الشوارع فى

 .الجٌش ولقابد الجمهورٌة

 محمد من اإلعبلم أجهزة وصورتها,  السرٌة هذه أفراد جمٌع على القبض تم وقد

 بنات صراخ مستؽبل رضوان عباس أخرجهم الذٌن الضباط الستبلم المجا فوزي

 – المشٌر صدٌق – رضوان عباس استؽل قد,  الناصر عبد أن ألرى وإنً المشٌر

 عبد ألجهزة سابؽة لقمة الضباط وسلم,  ٌدري أن دون نفسه المشٌر مصلحة ضد

 . الناصر
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 وما تسلمش ما له قلت أنا:"  نفسه سلم شمس أن علم عندما المشٌر تعلٌق وكان

 الزم,  واضرب,  حدث مهما قاوم" .... تانٌة ثورة دي,  أهم مصر,  حٌاتً ٌهمكش

 . بلدها فى بٌحصل اللً إٌه وتعرؾ تصحً الناس

 أعلم وكنت... مكروه أصابه قد ٌكون أن وخفت..  وقلقً مخاوفً من سمعته ما زاد

 وعددا,  المفصولٌن الصاعقة ضباط من كبٌرا عددا,  اآلن المحاصر منزله فى أن

 باألسلحة ملٌبة الفٌبل وأن,  لحراسته اسطال من جاءوا المشٌر وبلدٌات أقارب من

 . الخفٌفة

 حول عامر الحكٌم عبد وبٌن بٌنً دار حوار,  اللحظة تلك فى خٌالً إلى وتداعى

 وبٌن بٌنك الخبلؾ ٌوسع حا عندك وجودهم:"  ساعتها له قلت الضباط هإالء

 ..." الرٌس

...  تهورهم من الرٌس أحمً علشان كده عملت أنا...  بالعكس:"  عامر أجابنً

 لعدم ضمان عندي ووجودهم..  الجٌش أفراد بٌن ومحبوبون معروفون ألنهم

..... الحقٌقة فى منهم أحمٌه قصدي أنا..  الرٌس ضد عسكري عمل أي فى تورطهم

 شرؾ سامً بتاعة األجهزة طلعتها اللً اإلشاعات من بالمهانة شاعرون ألنهم

 ".الجٌش عن جمعة وشعراوي

 السٌاسة سورٌا فى عندنا..  فظٌع شا السٌاسة"  تقول ظافر مدام صوت على وافقت

 تستؽربً وال,  إنسانٌة أى تفسد السٌاسة...  وابنه واألب...  وأخوه األخ بٌن تفرق

 . إقامته وتحدٌد المشٌر اعتقال حد إلى وصل قد األمر دام ما,  شا أي حدوث من

 وبدأت,  شخصٌا الحدٌث لى تقدم وكؤنها,  وجهً فى تتفرس وهً تتكلم كانت

 بصوتها وقالت,  وتفهما عطفا ظافر مدام وأظهرت..  عنً رؼما تنهال الدموع

 ٌجب...  البكاء فى الوقت تضعًٌ ال – اآلن هذا ٌنبؽً ال...ال: " العطوؾ الناصح

 . ٌفعلون قد لما مستعدة تكونً حتً..  قوٌة تظلً أن

 .ماذا؟ ٌفعلون... ؟ ٌفعلون:"  فزع فى إلٌها نظرت
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 ٌفتشوا أن دون بٌتك فى ثقبا ٌتركوا لن..  الكثٌر ٌفعلون:"  قابلة رفق فى ابتسمت

 ال,  خطواتك وٌتبعون,  تلٌفونك وسٌراقبون..  ٌقرأوها أن دون ورقة ٌدعوا ولن فٌه

 . أمورك ورتبً...  اآلن تبكً

 البولٌسٌة باألسالٌب خبرة لدٌها كان فقد له منتبهة أكن لم لما ظافر مدام نبهتنى

 المستور انكشؾ وقد – تستحثنً فؤخذت وقتا تضٌع ولم...  السٌاسٌة والصراعات

 . ٌفعلون...  قد لما البلزم وعمل بٌتً إلى اإلسراع على –

 أمٌنة أٌد فى عمرو أدع بؤن ونصحتنً,  النصح من كثٌرا"  ظافر مدام:"  لى قدمت

 .مرٌرة لمرحلة أتؤهب وأنا..  الظروؾ تلك فى أرضعه وال, 

 البٌت هذا ترك على قراري استقر وقد,  مباشرة بٌتً إلى عندها من خرجت

 بها أعتز التً األشٌاء وبعض, ثٌابً ولممت,  النٌل على المطلة شقتً فى واإلقامة

 كما,  الحقٌبة فى جمعتها فقد,  ثٌاب على اهتمامً على استٌبلء األشٌاء أكثر وكان

 . ٌحبها كان التً كلثوم أم وأشرطة صنادٌق فى كتبه وضعت

 الحقابب حمل فى لٌساعدنً ودعوته,  التلٌفون طرٌق عن هشام أخً وطلبت

 ال حتً والدتً عند منزلها فى لتضعها الحقابب هذه أختً وأعطٌت,  والصنادٌق

 . الزوجٌة بٌت وؼادرت والمصادرة للتفتٌش تتعرض

 سوي معً ٌبق لم أنه اكتشفت عودتً وفور,  النٌل شارع فى منزل إلى عدت

 ٌعطٌنً المشٌر كان... ؟ أنفق أٌن فمن,  جدٌدا هما هذا وكان جنٌها عشرٌن

 . مابتٌن إلى أزاده ثم جنٌها وخمسٌن مابة شهرٌا مصروفا

 وبصحبته المشٌر جاء ٌوم لحظتها وتـذكرت,  الوقت بعض هذا فى التفكٌر شؽلنً

 لى وقال"  سامسوناٌت"  حقٌبة المشٌر وأعطانً"  عامر المنعم عبد"  األكبر أخوه

 دون وحلًٌ مصاؼً كل فوضعت"  الحقٌبة هذه فى مصاغ من معك ما كل ضعً

 دي:" قاببل ألخٌه وأعطاها الحقٌبة أؼلق ثم جنٌه ألؾ فٌها المشٌر فوضع مناقشة

 . عامر المنعم عبد الحاج فؤخذها"  أمانة معاك شٌلها... بٌبل بتاعة



www.egyzaman.com 
 

 بعد مدي أدركت,  مال إلى الحاجة اكتشاؾ لحظة اللحظة هذه فى حٌرتً قلب فى

 فى المشٌر بً ٌتصل أن فكرة استفزتنً حتً أنفاسً ألتقط أكد ولم..  المشٌر نظر

"  خالتً اعتراضات إلى أصػ لم, , أخرى مرة إلٌه العودة فقررت بالهرم بٌتنا

 .الظروؾ هذه مثل فى لٌبل وحدي الذهاب من على   لخوفهما وشقٌقً"  فتحٌة الحاجة

 فانتزعت التلٌفون جرس دق انتظر وجلست,  بالهرم الزوجٌة بٌت إلى عدت

 عمرو,  وإرادته باهلل مإمنة كونً...  أرزق حٌا مازلت:"  قال بسرعة السماعة

...  مإكدة أصبحت لقتلً النٌة...  علٌه احرصً...  تماما الحكٌم كعبد معاكى

 ٌقصد - والراجل,  مخططهم ٌنفذون...  القذارة منتهً فى دورا ٌلعبون الروس

 األمر – صوته اختنق ثم... واحدا واحدا سٌؤكلوننا...  ألذنٌه معهم ؼارق - الرٌس

  هلل

 السماعة على ٌدي وتشنجت,  عامر الحكٌم عبد صوت كان,  الصوت وقطع

 "التلٌفون

 رأسً فى تدوي.. , قلبً تعتصر باردة بقبضة أشعر أذنً عن أبعدها أن أرٌد ال

 ". مإكدة أصبحت لقتلً النٌة: "  عبارته

 ال,  إلٌه أذهب أحد ال...  طلٌق وهو محاصرا اإلنسان ٌكون كٌؾ أشعر مرة وألول

 لٌس الحكٌم عبد أجل من أفعله أن أستطٌع شا ال,  هللا سوى به استؽٌث مؽٌث

 .التلٌفون سوي أمامً

...  حاٌقتلوه المشٌر...  إقامته متحددة المشٌر:"  لهم أقول الناس أكلم, فعلتً عاودت

 ..."الحقٌقة ماتعرفش الناس عشان ٌحاكموه عاٌزٌن مش

 ٌا ده... إزاي...  رب ٌا ساتر ٌا:  مرة كل ذاته هو صرخاتً على الجواب وكان

 . وجهً فى ٌؽلق الخط كان األحوال كل وفً ؟ مٌن إنتً ستً

 ٌؽلقون الناس كان وكما الفعل هذا سوي أملك أكن لم الشا نفس فعلت الطرٌق وفى

 !! الطرٌق فى أمامً من ٌفرون كان وجهً فى التلٌفون
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 ؼرفة فى وجلست" ظافر مدام"  صدٌقتً منزل إلى قصدت اإلرهاق أصابنً ولما

 بجواري كانت التً"  ظافر مدام"  وسؤلت المشٌر بٌت وإلى,  النٌل إلى انظر بٌتها

 ". ٌحدث أن ٌمكن ماذا ٌعرؾ أن أحد ٌستطٌع ال قالت ؟ اآلن سٌحدث ماذا:" 

 به؟ سٌفعلون ماذا:"  سؤلتها

 فى ٌضعونه قد – رٌت ٌا:  قاطعتها" ٌحاكمونه فقد....  ٌدري أحد ال:"  قالت

 عمرو وولدك لنفسك وانتبهً التساإالت بهذه اآلن بالك تشؽلً أال المهم..  المعتقل

... 

 شقٌق ابن – عامر أمٌن القادم فإذا,  القادم فترقبنا الباب جرس صوت حدٌثنا وقطع

 – المشٌر – عمه منزل فى ٌعٌش فهو,  لهفة فى استقبلته...  عامر حسن المشٌر

 . به وٌثق الحكٌم عبد من محبوبا وكان أخباره كل ولدٌه

 قالوا الشقة فى عنك سؤلت"  دخل حٌن وقال تقرٌبا عشر الثامنة فى شابا أمٌن كان

 "هنا لقٌتك.... , ظافر مدام عند أو الهرم فى

 .لً وقدمها – الشهر مصروؾ...  جنٌه مابتً جٌبه من أخرج ثم

 قراءة فى إما وقته ٌقضً وأنه,  طٌبة حال فى أنه لى فؤكد عمه أحوال عن سؤلته

  أوالده أحد مع أو الشطرنج لعب فى وإما كتاب

 ". منزله فى الناصر عبد بجمال لقابه عند جري ماذا تعرؾ ألم:" سؤلته

 منتظر ٌكون ما زى...  كبٌرة محنة فى عمً أن أشعر:  قال ثم عامر أمٌن سكت

 . موته

 "؟ القول هذا إلى دعاك الذي ما:"  له وقلت,  القول هذا أفزعنً

 لذلك ودهشت زرقاء بقعة به فإذا,  الٌوم صباح معصمه لى أظهر عمً:"  قال

 الرٌس عند رحت ما أصلى زكرٌا زقٌت لما حصل ده:"  فقال السبب عن فسؤلته



www.egyzaman.com 
 

 وأنا,  السادات وأنور والشافعً زكرٌا هناك كان" آمٌن بتوع"  الشوٌة المم لقٌته

 ٌكلمنً وابتدأ لً ٌسجل عاٌز... , عواٌده زي التسجٌبلت محضر أنه عارؾ كنت

 قادر كانش ما وطبعا,  والحرٌات,  البلد أحوال فى كلمته ولكنً, هرٌدي جبلل عن

 محاكمة لى ٌتعمل منه وطلبت,  وٌخرج كلمة ٌقول ٌدخل فكان...  ٌواجهنً

 وحاأقول, الهزٌمة عن ومسبولٌته مسبولٌتً تعرؾ الناس عشان,  علنٌة عسكرٌة

 " جري اللً

 ". بإسمً مرتبط اسمك ألن ممكن مش:"  لى قال الرٌس ولكن

:"  له فقلت"  إقامتك ونحدد علٌك نتحفظ قدرنا إحنا:"  وقال برهة عاد ثم وخرج

 الرجولة:"  له وقلت علٌه وهجمت" ؟ علٌه تتحفظ حا أنت...  لسانك قطع اخرس

 كنت زكرٌا حاشنً ولوال" ... ؟ بتوعك الشوٌة المم مش لراجل راجل تواجهنً أنك

 عامر أمٌن كان – العشاء عزومة ٌقصد – دي القذرة الخدعة على حاأضربه

 أبدى كلما الكبلم لمواصلة استدرجه وكنت شدٌد باهتمام إلٌه أصؽً وأنا ٌتحدث

,  اللحظة هذه فى الحكٌم عبد عن شا كل أعرؾ أن أرٌد كنت الحدٌث فى فتورا

 منه فطلبت أضٌعها أن أرٌد ال فرصة, دابمة بصفة معه ٌقٌم الذى أمٌن فً ووجدت

 . بجمال األخٌر لقابه عن التفاصٌل كل سرد

 مصٌرك أنت زكرٌا ٌا...  لزكرٌا قلت أنا:"  عمه لسان لى ٌروى أمٌن استمر

 سنة خمستاشر بقالك أنت:"  له وقلت الشافعً لحسٌن وزعقت..  بمصٌري مرتبط

 من خرجت وبعدٌن... تعرفوش ما اللً فى رأٌك تقول جاي ودلوقتً.. رأي ماقلتش

 أضرب راجل كنت إذا:"  فٌه صرخت رشاش مدفع ماسك ضابط لقٌت الباب

 ".أهوه قدامك واقؾ عامر الحكٌم عبد..  بالرصاص

 قلت.."  الربٌس منزل فى اعتقاله عن عمً رواه ما هذا:"  بقوله حدٌثه أٌمن وختم

 المنزل إلى أذهب أن منً وطلب.... قلق:"  قال"  هو حاله وكٌؾ:"  ألمٌن

 ". المصروؾ وادٌكً,  عمرو صحة عن الستفسر

 قلت باألمس:"  فقال.  تعرفه اللً كل قول...  وبعدٌن...  هٌه:"  له قلت سكت ولما

 لى فقال انتحر إنه بتقول هرٌدي جبلل عن إشاعة هناك إن – المشٌر ٌقصد – لعمً
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..  انتحرت أنً وقالوا عنً اإلشاعات طلعوا ما زي...  ٌقتلوه ناوٌٌن ٌبقى: " 

 . معً تعالً أمٌن ٌا اسمع".  أهوه عاٌش وأدٌنً

 فسٌكون شا لى حدث أو مت إذا:"  بها ورقة وكتب حجرته إلى بً وسار وأخذنً

 أن منً وطلب بإمضابه ووقع نسخ عدة مثلها وكتب,  قتلنً الذي هو الناصر عبد

 ".بها أحتفظ

 هو وما... ؟ لماذا,  فسؤلته"  نقله ٌتوقع عمً إن:"  قال ثم برهة عامر أمٌن وأطرق

 وحول,  الخروج أو الدخول تستطٌع ال دمت ما,  آخر مكان أي أو هنا بٌن الفارق

 الجمهورٌة لرباسة تابعٌن اللً المخابرات ورجال,  الجمهورٌة رباسة حرس البٌت

 للنقل داعٌا هناك أن أعتقد وال...  عمً ومرات عمً أوالد سوى به لٌس والمنزل, 

 !؟ الفرق فما, 

 فهو - رجالته من كانوا لو حتى,  شهود فٌه هنا البٌت...  فرق فٌه... ال:"  عمً قال

 إٌه على شهود:"  عمً وسؤلت...  الشهود هإالء كل أمام شٌبا ٌفعل أن ٌستطٌع ال

.... ؟ ٌحاكمنً اللً مٌن:"  عمً قال!  ٌقدمك لمحاكمة ٌقدمك عاٌز كان إن"... ؟

 مش وبرضه...  له وسٌبتها حاجة كل أٌدى فى كان أنا ما... ؟ إٌه على وٌحاكمنً

 ". منً ٌخلص لما إال ٌسترٌح راح مش هو...  ٌسبنً عاٌز

 سؤوزع بؤنً المشٌر بلػ: "  له فقلت,  االنصراؾ فى رؼبة عامر أمٌن وأظهر

 ". الحرب فى جري ما وحقابق الحالً الوضع عن ومنشورات...  استقالته صور

 الحكٌم عبد وبٌن بٌنً الصلة لتظل,  ؼدا لزٌارتً ٌؤتً أن على أمٌن وانصرؾ

 . المشٌر رد ولٌبلؽنً,  أخٌه ابن خبلل من قابمة

 بخصوص المشٌر قاله عما سؤلته – أمٌن جاء عندما – التالً الٌوم وفى

 .المنشورات

 ". شا أى تعمل وممكن...  جرٌبة إنها قال...  ذلك ذكرت عندما:"  أمٌن قال
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 أمٌن وبالذات,اخوته وألبناء,  ألبنابه بالنسبة الجانب لٌن عامر الحكٌم عبد وكان

 جلساتهم فى معه المناقشة على الحكٌم عبد وعودهم,  عامر حسن أخٌه ابن عامر

 وأنا,  الكبلم إلى ٌعود أن قبل قلٌبل اطرق ثم الحكٌم عبد رد لى نقل وقد العابلٌة

 : قال..  أترقب

 الحظت, الحدٌث مواصلة على مشجعة فابتسمت..." عنك عمً مع أتحدث كنت" 

 له أقول كنت:"  أمٌن واستطرد,  حٌرتً أثار مما علٌه ظهرت الخجل عبلمات أن

 مش كان أبوك اللً دي مش....  لى فقال..  ومثقفة جمٌلة شجاعة – ٌقصدنً - إنك

 أتزوج لم إننً:"  عمً لى قال:"  خجله ٌقاوم وهو أمٌن واستطرد" ؟ علٌها موافق

...  كالذكاء إلٌها جذبتنً صفات فٌها وجدت ولكنً...  جمٌلة امرأة أرٌد أننً لمجرد

 ". ممتازة إنسانة بٌبل أمٌن ٌا...  الجذابة والشخصٌة...  الثقافة

 وبٌن بٌنه حدٌث فى ذكرى جاء إذا,  القول هذا مثل على معتادا الحكٌم عبد كان

 داخل قوٌة كانت,  منً لزواجه المعارضة موجة ألن,  عمومته وأبناء,  إخوته

 كلما – ٌفهمهم أن على ٌحرص فكان,  قرٌبته األولً زوجته أن خصوصا األسرة

 فى وجد وأنه..  هوا ولٌس...  منه نزوة لٌس بى زواجه إن – الفرصة سنحت

 له قال إذ خطوبتً فترة أثناء,  الناصر عبد لجمال مرة ذات عنه عبر ما, الصفات

:"  بقوله عامر عامر الحكٌم عبد علٌه فرد"  جدا جمٌلة برلنتً إن ٌقولون:"  جمال

 ". الرجال صداقة عن أؼنتنً امرأة ولكنها...  الجمال مسؤلة لٌست

 الطعام محبً,  المتعة طالبً الرجال من ٌكن لم الحكٌم عبد إن,  هنا ألشهد وإنً

,  لوطنه عاشقا,  ثابرا كان..  هذا من شا فٌه عامر ٌكن لم, والحشٌش والنساء

 هذا الجٌش رجال ٌحبه أن مؽزى تماما نسٌنا أننا والعجٌب,  األجنبٌة للهٌمنة رافضا

 . الحب

 متعمدة عامدة,  الحكٌم عبد صور تشوٌه – للسوفٌت الموالٌة – األجهزة استطاعت

,  صحتها على دلً ال" حكاٌات"  للناس وقدمت...  منه التخلص لخطة تمهٌدا

 ٌروا مالم صدقوا أنهم أى األجهزة أطلقتها التً الحكاٌات صدقوا أنهم والعجٌب



www.egyzaman.com 
 

 لم التً الحقٌقة تلك" عامر الحكٌم لعبد الجٌش حب"  به وأعنً, رأوا ما كذبوا...,

 !!مؽزى؟ لهذا ٌكن ألم.  أحد مصر فى ٌجهلها ٌكن

 أى من الثورة وحمً, الناصر عبد حٌاة حمً,  عامر الحكٌم لعبد الجٌش حب إن

 . اؼتٌاالت أو قبلقل

 ٌسٌطر ما هناك ٌكن ولم.  صمت فى مطرقا أمامً الجالس عامر أمٌن إلى نظرت

 هذه فى عمك لزٌارة قط أحد ٌؤت ألم:"  وسؤلته عامر الحكٌم عبد سوى تفكٌرنا على

 ".؟ الفترة

 ولكن...  هٌكل هو عمً بزٌارة مسموحا الذي الوحٌد:"  قال ثم,  نفٌا رأسه هز

 اإلقامة تحدٌد بعد – مرات عدة له أرسل عمً أن ومع.. للزٌارة ٌؤت لم هذا حتً

 . طبعا

 ...." علٌه العثور فى ٌفلح لم,  إلٌه ذهب من كل أن إال

 صدٌق هٌكل أن أعلم كنت فؤنا و دهشتً ما بقدر,  الكبلم هذا آلمنً ما وبقدر

 جاء هٌكل أن لى قال عمً:" لى قال الذي,  ألمٌن تفكٌري عن وأفصحت,  للمشٌر

 – هٌكل أوالد أى – أوالده برعاٌة له ٌتعهد أن مستعطفا منه وطلب – ٌوما لزٌارته

 إذا...  لعمً قال – جمال وبٌن بٌنه الخبلؾ بداٌة فى – هٌكل وأن شا له حدث إذا

 حقاببه حمل إلى مضطرا نفسه سٌجد وأنه..  البلد فى له بقاء فبل ٌصطلحا لم

 . مصر ومؽادرة

 . علٌنا مخٌما الحزن كان..  وصمتنا

 قطع عامر الحكٌم عبد سوى العقل فى شا وال,  المخاوؾ سوي القلب فى شا ال

 واهنة ابتسامة وابتسم.."  المشٌر بٌت فى ؼرٌبة قصة وقعت:"  بقوله الصمت أمٌن

 القوة من زاغ..  المنزل داخل مختببا شخصا وجدنا:"  استطرد شٌبا أقول أن وقبل

 عثرنا حتً هناك وظل.. الؽرؾ إحدى فى السرٌر تحت واختبؤ الضباط أخذت التً

 الماحً العمٌد وطلب بوجوده السلطات علمت وقد..  شدٌدة إعٌاء حالة فى كان علٌه

 ..." نفسه أٌوب العمٌد سلم وفعبل تسلٌمه
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 ؟" الحكٌم عبد عمك قال وماذا:"  أمٌن سؤلت

 موسكو إلى رحبلته فى بدران شمس ٌرافق كان أٌوب العمٌد أن لى قال:"  أجاب

 القادة مع تمت التً المقاببلت جمٌع وحضر مباشرة ٌونٌو 5 قبل له زٌارة آخر حتى

 موقفهم بخصوص الروس أبدأها التً التؤكٌدات إلى استمع فإنه وبالطبع,  الروس

 ". وشمس جرٌتشكو بٌن دار ما وبالذات,  إسرابٌل وبٌن بٌننا الحرب نشبت إذا معنا

 وأن..  مصٌره ٌنتظر كمن عمً أن ٌبدو:"  المخاوؾ عاودته وقد أمٌن استطرد و

 فى وٌكلمنً كثٌرة أشٌاء عن معً ٌتحدث فهو لذلك.. خطر فى أصبحت قد حٌاته

 . قبل من معً فٌها ٌخوض كان ما أمور

 "؟ وقته ٌقضً وكٌؾ:"  أمٌن سؤلت

"  كتاب مإخرا معه ورأٌت..  ٌقرأ الصالون حجرة فى ٌجلس ما ؼالبا إنه:"  قال

 ٌصحح اللعب فى أخطؤت وإذا معا الشطرنج نلعب وأحٌانا" كامً أللبٌر" المتمرد

 فٌلعب منبسطا ٌكون وأحٌانا" البرٌدج"  لعبة أوالده بتعلٌم ٌتسلى وأحٌانا..  اللعبة لى

 "بولى المونو"  لعبة معهم

 " العابلة أخبار هً وما:"  أمٌن سؤلت

 ووضعوا مصطفى وعمً حسن والدي اعتقلوا..  مستمرة االعتقاالت:"  قال

 ". الحراسة تحت أمبلكهما

 ٌعتقل أفبل,...  أقاربه ٌعتقل الناصر عبد جمال كان إذا:"  ٌدٌه ٌطوح وهو قال ثم

 ".عامر؟ الحكٌم عبد أقارب

 "مٌن تقصد: سؤلته

 ثم!!  المشٌر أخت زوج – الناصر عبد زوجة خالة ابن...  حسٌن حسن األستاذ قال

.." الناصر عبد حسٌن الطٌار.... الناصر عبد شقٌق تعرفٌن هل:"  عامر أمٌن سؤلنً

 !!" رابد برتبة زال ما وهو الطٌران من طرده جمال:"  أمٌن قال" أعرفه:" قلت
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 فى دابما عمك ٌناصر وكان,  الكبرى الحكٌم عبد ابنة زوج ألنه ذلك:"  ألمٌن قلت

 الحكم نظام فى الحكٌم عبد نظر وجهة وٌإٌد,  جمال وبٌن بٌنه المناقشات

 فى حق على الحكٌم عبد عمً إن الناصر عبد ألخٌه وٌقول بل.. الدٌمقراطً

 ". المشاكل لعبلج تصوره

 ال الحكٌم عبد أن ٌري بؤنه – الناصر عبد لجمال قالها وقد..  مواقفه آخر وكان

 نحن لما وأوصلتنا,  خضناها التً التجارب بعد مطالبه كل وأن شٌبا لنفسه ٌطلب

 ٌعرؾ أن ٌرٌد المشٌر وأن...  دٌمقراطً حكم بنظام المطالبة على تزٌد ال فٌه

 حسٌن وكان بدٌهً حق وهذا...  وبعدها وقبلها الحرب وقت جري ما حقٌقة الناس

 أقرب هو الناصر عبد حسٌن حسٌن أن مع,  الجٌش تصفٌة على أٌضا معترضا

 ". جمال قلب إلى اإلخوة

 أفكاري فى ؼارقة لحظة وبقٌت,  عامر أمٌن وانصرؾ" طرده هذا ومع:"  أمٌن رد

 فلم,  لها اعتذرت ولكنً,  الطعام بعض أتناول تجعلنً أن" ظافر مدام"  وحاولت

 . األكل فى رؼبة أى بً تكن

 المشٌر بٌت أمام متلكبة,  ببطء سرت طرٌقً وفى عربتً وركبت بٌتها من خرجت

 ورفعت...  الحكٌم عبد أري لعلً والشبابٌك الحدٌقة وخبلل حوله تجوبان وعٌناي

 فى وهً" ... عامر أخٌرا" بها ٌقٌم كان والتً,  األول بالدور نومه حجرة إلى عٌنً

 فى أما كبٌر حمام وبها بجانبها وحجرة,  نوم حجرة من مكونة,  المنزل آخر جناح

 . الداخل ٌمٌن على الصالونات ثم الحرس حجرة فتوجد الدور بداٌة

 أم"  المشٌر حرم السٌدة كانت حٌن قصٌرة فترات المنزل هذا فى عشت قد كنت

 أى فى المشٌر أرى أن راجٌة الدور هذا إلى نظرت, باإلسكندرٌة تصطاؾ" األوالد

 النٌل بشارع منزل إلى الخاطر كسٌرة سٌري واصلت... أفلح لم ولكنً منه مكان

,  لؽٌابً قلقها عن وأعربت بمقدمً فرحة"  فتحٌة الحاجة"  خالتً وستقبلتنً

 ؟ كنت أٌن وسؤلتنً
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 ". ؼلط واحدة مرة ولو الجرس ٌرن لم:"  تلٌفونٌة مكالمات أو و أخبار عن سؤلتها

 وقت منذ مهجورة والشقة...  هنا أنً ٌعرؾ أحد ال...  طبٌعً هذا:"  لها قلت

 "طوٌل

 قد مشاعري وكؤن مبلطفته إلى مٌبل أحس لم أنً والؽرٌب...  عمرو على أقبلت قم

دت  هو اللحظة تلك فى تفكٌري على المسٌطر الخاطر كان. بداخلً إقامتها حد 

 مؽلقة كانت كلها األبواب ولكن...  الحكٌم عبد إلنقاذ باب أى طرق محاولة

 هل..  منها واحدا أدخل أن استحالة ووجدت...  واحدا واحدا خٌالً فى استعرضتها

 هل..  الصحافة إلى ألجؤ هل...  لئلذاعة أذهب هل..  الجمهورٌة ربٌس إلى أشكو

 !! الناصر عبد جمال فكلها ال...  النٌابة إلى أذهب

 معنً لى ٌجسد أن الساخر القدر وٌشاء الحكٌم عبد ٌرفضه كان الذي النظام هو هذا

 كاملة التجربة فؤعٌش,  حرقا به وٌحرقنً قسرا المعنً هذا وٌذٌقنً,  الدٌكتاتورٌة

 . الفرد وحكم القهر تجربة

 تكاد كلها...  المحاكم منصات كل النجاة أطواق كل,  المشروعة الؽوث وسابل كل

 . فرد لحاكم فردٌة ملكٌة تكون

 ولكن..  أخري مرة الطرٌق إلى كالمحمومة وهرعت خالتً إلى عمرو رددت

 عامر الحكٌم عبد استقالة نص منها كل على األوراق من كمٌة نزولً عند أخذت

 كان – إذاعتها أراد التً ؼٌر وهً – 93 عام الناصر عبد لجمال قدمها التً

 عن وبٌانه استقالته إذاعة عن عجز حٌن لتوزٌعها نسخة ألؾ منها طبع قد المشٌر

 المحافظات مختلؾ فى أكثرها بتوزٌع وقمت,  الحكم فى نظره وجهة وتمثل الحرب

,  صاحبه اعتقال ٌستوجبه سٌاسٌا منشورا االستقالة هذه أعتبر الناصر عبد ولكن. 

 فى الشعب مجلس أعضاء بعض مع فعل كما منها نسخة معه تضبط من واعتقال بل

 متفرقة أماكن فى االستقالة صور من معً ما كل وزعت, الطرٌق وفى الوقت ذلك

 فٌما أحد ٌناقشنً ولم,  مضمونها عن أحد سؤلنً أن – ولدهشتً – ٌحدث ولم, 

 ".الموضوع"  عن أحد ٌسؤلنً ولم فٌها جاء
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.  وجود لى ٌعد لم أنا..  ٌسمعونه وال,  الناس ٌراه ال شبحا انقلبت أننً إلى خٌل

 نعاس فؤخذنً السرٌر على واستلقٌت مبلبسً خلعت مرهقة المنزل إلى عدت

 على فزعة صحوت ولكنً,  ؼفوتً على مضً الوقت كممن أدري وال متقطع

 رب ٌا ساتر ٌا:"  خوؾ رنة صوتها وفى خالتً قالت الباب على شدٌد طرق صوت

 . الساعة هذه فى ٌؤتً من

 أتم أن وقبل..."  القمٌص فوق شٌبا ألبس رٌثما وانظري,  الباب افتحً:"  لها قلت

 !! نومً حجرة أمام برجال فوجبت الروب ارتداء

 تؽٌر ما لؽاٌة الصالون على اتفضلوا.... كدة عٌب:"  وثارت خالتً ؼضبت

 .." مبلبسها

 ".الباب تقفلش ما بس..  بتلبس وهً وشنا حاندور" عجٌب ببرود علٌها ردوا

 من المتؤخر الوقت هذا فى الصوت لرفع داعً فبل,  للهدوء أدعوها لخالتً أشرت

 . مبلبسً ارتداء أتممت أن إلى معً واقفة خالتً ظلت اللٌل

... بالشقة مكان كل فى منتشرٌن الرجال من كبٌرا عددا فوجدت الصالة إلى خرجت

...  الدوالٌب وٌفتحون... المراتب وٌمزقون األثاث ٌرفعونه,  شا كل ٌفتشون

 لم وأنه...  عسكري موقع على ساحق هجوم فى وكؤنهم, ونشاط بسرعة ذلك ٌفعلون

 . وخالتً الرضٌع وعمرو,  سواى ٌوجد ٌكن

 إال اللهم...  قوة وال حول فبل ٌفتشون وتركتهم الصالون فى المكتبة على جلست

 هنا حاجة مفٌش:"  لربٌسه ٌقول واحد ٌؤتً والحٌن الحٌن وبٌن, بمشٌبته التسلٌم

 ".ٌافندم

 وٌمٌل,  السمرة إلى لونه ٌمٌل األخبلق دمث مباحث ضابط القوة رأس على كان

 صوته كان" ... صالح أحمد أو محمد"  اسمه كان أذكر ما وعلى,  السمنة إلى بدنه

 : له فقلت...  مخاطبته على هذا شجعنً وقد...  الحٌاء بعض ٌشوبه
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 مشؽولٌن كنا: بهدوء وقال منً اقترب...  كثٌرا تؤخرتم ولكنكم...  أنتظركم كنت-

 .. شوٌة

 أخطر الحقٌقة فى ألنهم,  كتٌر مصرٌٌن على قبضتم هللا شاء إن...  ٌقوٌكم ربنا -

 !!الٌهود من

 نحوي استدار عندبذ" أفندم ٌا حاجة فٌش ما:"  وأعلن آخرهم اللحظة تلك فى خرج

  هناك معانا واتفضلً الهرم ومنزل وهنا المنزل مفاتٌح أعطابً أرجوا:"  قاببل

 فرقة فٌه..  دلوقت الوالدة ببلش:"  فقاطعنً"  والدتً على أمر لى اسمح:"  قلت

 شقتها ٌدخل..  الحاجة السٌدة هذه...  والدتً:"  فقلت الفزع مؤلنً". عندها راحت

 شارع إلى الطرٌق تعرؾ امرأة تفعل أن تستطٌع ماذا...  السن هذه فى وهً عساكر

 ".؟ منها ترٌدون ماذا... ؟ فإاد

 الشباب من وأخوتً,  الطب بكلٌة الطالبة البكر الصؽٌرة وأختً,  والدتً تذكرت

 .بالبولٌس التحرش من علٌهم وخفت

 ". كله هذا مشاهدة تتحمل لن والدتً"  قابلة ثرت

 عن راض إنً تعتقدي ال"  خافت بصوت قال إذا,  أخبلقه سمو المباحث ضابط أكد

 بهذه التصرؾ على ترؼمنً... الرسمً البدلة إلى وأشار..  هذه ولكن...  ذلك

 " الصورة

 . الصمت فلزمت رده أخجلنً

 التقطت,  فوتوؼرافٌة صورا ووجدوا شا كل فى وفتشوا بالهرم منزل إلى بً ذهبوا

 مثلتها التً واألفبلم المسرحٌات من لقطات وبعض,  السفارات بعض حفبلت فى لى

 ورقة كل وقرأوا,  شا كل شاهدوا,  بالفن انشؽالً أٌام,  المعجبٌن خطابات وبعض

 من أسماء عن ٌسؤلوننً أخذوا!!  بقال أو,  الجزار عنوان حتً عنوان كل وأخذوا

 وذات أسبلتهم على أرد وأنا عجٌب برود وشملنً.. وظابفهم وعن الصور فى معً
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...  علٌهم اقبضوا روحوا.. العالم دول سفراء دول:"  بقولً السإال على أجبت مرة

 .."صورا لهم التقطت ألننً السفارات واقفلوا

,  فٌها شا كل ٌفتش وأخذ وفتحها,  له فؤعطٌتها الخزنة مفاتٌح منً الضابط طلب ثم

 عبد لجمال هما:"  قلت" السلسلتان؟ هاتان لمن:"  وسؤلنً مفاتٌح سلسلتً أخرج ثم

 أالحظ وأنا الضابط وفحصها,  برهة الوجوم سادهم..  عامر الحكٌم وعبد الناصر

 مٌدالٌة منهما بكل السلسلتان كانت" مختلفان برجان ولكنهما:"  لى قال ثم,  حٌرته

 أما الجدي برج الناصر عبد وكان: سوداء مٌنا:  على صاحبه برج رسم قلبها فى

 . القوس برج كان فقد الحكٌم عبد

 " مٌبلد عٌد هدٌتا البرجان هذان:" الضباط مبلحظة على ألرد قلت

 "؟ الناصر عبد جمال أتعرفٌن:"  قال

 التفتٌش واصلوا, بنفسه لٌقدمها طلبهما الذي هو عامر مصطفى ولكن..  ال:"  قلت

 بالشمع الشالٌه فستؽلق..  احتٌاجاتك كل خذي:"  قاببل ربٌسهم منً اقترب ثم

 . األحمر

 ". طوٌلة لفترة هنا إلى المجًء تستطٌعً ولن

 . وأدبه معاملته حسن على الضابط شكرت

 فً معً للبقاء رجلٌن خصصوا أنهم فوجدت النٌل بشارع شقتً إلى ثانٌة أعادونً

 على منهم عدد وانتشر,  آخران اثنان وقؾ الباب وعلى... و اللٌل طوال الشقة

 .السلم

" جٌب"  عربات أربع أرسلوا فقد – منً قرٌب شارع فى وهو – والدتً منزل أما

 منها هبط حتً تقؾ العربات كادت وما,  الرشاشة بالمدافع مسلحٌن جنودا تحمل

 عاٌزٌن:"  الفزع أصابها التً لوالدتً وقال..  الشقة إلى مسرعٌن وصعدوا الرجال

 األشٌاء وقلب المراتب تمزٌق فى بدأوا قد اآلخرون وكان" مباحث...  الشقة نفتش

 من كرسٌا ٌنقبل أن أرادا اثنٌن أن حدث وقد.  فسادا الحجرات جمٌع فى وعاثوا
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, الرجبلن وجو,  المتهالك الكرسً رجل سقطت حتً برفعه ٌهمان كاد فما مكانه

 أصلى معلهش:"  لهما قالت..  وابتسما والدتً إلى التفتا ثم البعض لبعضهما ونظر

 بهم وجاءوا عربة فى جمٌعا وأخوتً والدتً حشدوا ثم"  القدٌم بٌتً أسٌب أحبش ما

 المرة هذه وفى.  وجودها بدون والدتً شقة تفتٌش هم واصلوا بٌنما منزلً إلى

 .بالهرم شقتً من به جبت ما كل معهم أخذوا

 رشاشات بنا تحٌط...  والعجز بالقهر اإلحساس ٌملإنا الشقة داخل جمٌعا حبسنا

 وال...  بٌوتنا داخل نملك ما كل وٌبعثر,  وتقلب تمزق واألٌدي نحونا تصوب

 . كله والجبروت,  كله الحق أصحاب هم االعتراض فى حق وال....  اعتراض

 أخذونً حٌن ساعة نصؾ من أكثر الهرم منزل من عودتً على مضً قد ٌكن لم

 .الهرم من عودتً بعد العامة المخابرات مبنً إلى ووالدتً أنا

 بحجرة ووضعونً ضٌق سلم عبر,  األول رالدو إلى بً صعدوا المبنً هذا وفى

 . أخري حجرة فى وضعوها فقد والدتً أما الطوٌل الدهلٌز أول فى تقع الٌسار على

 على وكرسٌٌن وراءه وكرسً حدٌدي مكتب على تحتوي أنابها التً الحجرة كانت

 . حدٌدي سرٌر ٌوجد كان الجدار جانب وإلى المكتب جانبً

 من مإلؾ عشاء بعد,  والقهوة السجابر إلى وقدموا معاملتً فى ولٌنا لطفا أظهروا

 قد على كدة حاجة"  بطلؾ ٌقولون وهم قدموها السلطة أنواع وبعض مشوي دجاج

 " الحال

 . الستجوابً جاءوا ثم..  نفسً واستراحت المعاملة بهذه سعدت

 اضطرارهم عن االعتذار قدموا أن وبعد,  الحدٌدي المكتب إلى جالسة كنت

 عبد المشٌر زوجة أنك نعرؾ نحن:"  أحدهم بقول استجوابهم بدأوا إلحضاري

 "عامر الحكٌم

 ".عامر الحكٌم عبد المشٌر زوجة لست أنا"  الفور على أجبت
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 هنا إلى بك جبنا لقد"  أحدهم قال ثم النظرات وتبادلوا,  فاجؤتهم إجابتً أن بدا

 . المشٌر زوجة باعتبارك

 .." زوجته أننً لكم قال ومن:"  قلت" 

 ". بٌته فى تقٌمٌن ولكنك"  قال

 ". عامر مصطفى بٌت ولكنه,  الحكٌم عبد بٌت هذا لٌس:"  قلت

 داخل وحدتً فى جلست,  بالمفتاح الباب على وأؼلقوا األمر من حٌرة فى تركونً

 حٌاتً فى لٌس:"  لى الحكٌم عبد قول ذاكرتً سطح على طفا ما أول وكان الحجرة

 . الوحٌدة ضعفً نقطة أنت – علً ٌؤخذونه شا

 " عامر الحكٌم عبد المشٌر زوجة إنك بتقول أمك احدهم وقال,  قلٌل بعد إلى عادوا

 ". أنا من زوجة تعرؾ ال أمً:" بإصرار قلت

 " الحكٌم عبد وابن مصطفى ابن...  وابنك:"  قال

 !!!".مصطفً ابن:"  قلت

 بعد فٌما أخبرتنً كما – والدتً إلى ذهبوا.  الباب على وأؼلقوا أخري مرة تركونً

 ". عامر مصطفى ابن الولد أن تقول ابنتك:"  لها وقالوا –

 بٌدي مزقته لكنت مصطفى ابن لو ده..  هذا تقولون كٌؾ,  لهم وقالت أمً ثارت

 . عامر الحكٌم عبد المشٌر ابن هو

 الحٌرة مدي لى وضح بعدما,  بقولً تمسكا ازددت قد وكنت أخري مرة إلى عادوا

 . عامر الحكٌم عبد زوجة أنً إنكاري فٌها وقعهما اللذٌن واالرتباك

 الصواب فعلت من ثقة على جعلنً الحكٌم عبد زوجة أكون بؤن الزابد اهتمامهم إن

 هللا أن أقول أن سوي تعلٌق من لى ولٌس...  معهم الخطة هذه اتبعت لماذا أدري ال

 أعرفهم من كل ونجاة,  األهوال من نجاتً سبب هً وكانت,  اإلجابة هذه ألهمنً
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 على رأٌتها التً – الضباط أقصد – عامر وأوالد وأقارب وأصدقاء زمبلء من

 . ذلك بعد أٌدٌهم

 النهار وانفقنا استجوابً إلى عادوا التالً الٌوم وفى:  الحجرة فى الٌلة تلك قضٌت

 زوجة لست أنا"  عامر مصطفى زوجة أنا" " إذن من زوجة أنت:"  قول فى واللٌل

 " عامر الحكٌم عبد

 لى وٌقول,  زنازنتً باب ٌفتحوا أن فى أمل ٌراودنً المساء حلول أنتظر كنت

,  استجوابً بعد لى قال أحدهم أن األمل وسبب"....  بٌتك روحً اتفضلً"  أحدهم

 ..." أخبرك المساء فى"  قال" أخرج متً" سإالً على ردا

,  وولدي بٌتً إلى الحنٌن فإن,  بها فتعلقت – هزرا وربما – عرضا قٌلت – كلمة

 . المقبضة الضٌقة الحجرة هذه فى بخناقً ٌمسكون بٌنما بقلبً فاض

 . عنً لٌفرجوا جاءوا لعلهم وقلت قلبً فخفق ٌفتح الباب صوت سمعت اللٌل وفً

,  الضٌق الطوٌل الممر فى بً وسارا.."  معانا تفضلً:"  لً وقاال رجبلن دخل

 . العٌن فٌها تتوه واسعة حجرة ودخلنا,  ٌمٌنا انحرفنا نهاٌته وفً

,  والمبلمح النظرات حنون رجبل ورأٌت بصري علٌه وقع ما أول المكتب كان

 . المكتب خلؾ ٌجلس كان والصوت

 والسٌقان األذرع من خلٌطا,  هابلة لحم كومة رأٌت,  ضخم مقعد على,  منه وقرٌبا

 . العداء شدٌدة ونظرة,  واالشمبناط العبوس شدٌد وجه له ضخم رأس ٌعلوها

 هوٌدي أمٌن, و العطوؾ الوجه ذى السعٌد حلمً كانا – بعد فٌما علمت كما – هذا

 . العبوس الوجه ذي

 . للجلوس ودعانً ولطؾ برقة واستقبلنً السعٌد حلمً نهض دخولً فور

 وطرؾ,  ساق على ساقا واضعا,  كرسٌه فى مضطجعا ظل فقد هوٌدي أمٌن أما

 . المكتب أمام الكابن الفراغ ٌعترض حذابه
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 قلبه به ٌفٌض مما بؽضا على تسكب التً بنظراته الضخم الرجل وشؽلنً جلست

 ما وبٌنه بٌنً وقع قد أن أذكر وال,  قبل من رأٌته قد أكن لم فؤنا وعجبت... 

 نافذة مواجهتً فى ورأٌت المكان فى عٌناي دارت.  الكراهٌة هذه كل منه ٌستوجب

 بعض نافذتً على أن علً أن وتذكرت كثٌرة أسبلك حافتها من تتدلً,  عرٌضة

,  ٌده السعٌد حلمً مد!!  هنا لى وٌسجلون هناك ٌسؤلوننً هم إذن أٌضا األسبلك

 أدراج من مفتوح درج فى موضوعة كثٌرة أزرار ذات رقعة فى زرارا ولمس

 :السعٌد حلمً قال..  التسجٌل بدأ أنه هذا معنً كان وبالطبع..  مكتبه

 بخٌر:   حالك؟ كٌؾ

 بخٌر:  وعمرو؟

 : ٌقول وهو األمام إلى قلٌبل مال ذاك إذ

 ولكنها..  والتقدٌر الحب له نكن وكلنا..  المشٌر نحب فنحن..  ضدك أننا تعتقدي ال

 بس..  بسرعة هنا من تخرجٌن هللا شاء وإن..  ذلك إلى دعت التً هى الظروؾ

 ". خٌر: "  قلت..  علٌها تجاوبً وعاوزٌنك أسبلة شوٌة عندنا

 بالطبع وأنت..  الكذب تحبٌن وال..  بلد بنت جدعة مصرٌة أنك نعرؾ نحن:" قال

 " عامر مصطفى زوجة أنا...  ال:"  قلت الفور على" ؟ المشٌر سٌادة زوجة

 وبٌننا المشٌر أصدقاء من إننا..  موقفا تتخدٌن لماذا" المخملً الحنون بصوته قال

 . طوٌلة عشرة

 .؟ العشرة فٌك وتمرت

 : استؤنؾ ثم برهة صمت

..  هنا إلى بك جاءوا ولهذا..  عامر الحكٌم عبد المشٌر زوجة أنك نعرؾ نحن -

 منزلك إلى فذهبوا..  عامر الحكٌم عبد المشٌر زوجة على بالقبض صدرت األوامر

,  متزوج عامر ومصطفً..  المشٌر زوجة ألنك..  النٌل بشارع ومنزلك..  بالهرم
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 بؤنك عامر حسن من وورقة عامر الحكٌم عبد زوجة إنك فٌها ٌإكد منه ورقة ولدٌنا

 الحقٌقة؟ بهذه االعتراؾ ترفضٌن فماذا.  عامر الحكٌم عبد المشٌر أخٌه زوجة

 ما أعرؾ أن وأرٌد.."  عامر مصطفى زوجة أنً فهً الحقٌقة أردت إذا:"  قلت

..  المشٌر زوجة لست أنً ورؼم...  جرٌمة أصبح الزواج هل... جرٌمتً؟ هً

 ؟ المشٌر زوجة أكون أن جرٌمة هً هذه فهل – افترض ولكن

 فلماذا...  متؤكدون نحن افتراض اسمه شا هنا لٌس:  بجفاء هوٌدي أمٌن قال

 ".تنكرٌن؟

..  عنه تتخلٌن فؤنت مؤزق فى المشٌر ألن أم" اشمبزاز تفٌض مستفزة بلهجة قال ثم

 .." هذا من أكبر نظنك كنا

 .." تخٌل مما أكبر كنت أنً تعرؾ سوؾ...  هنا من أخرج عندما:"  قلت

 مٌن؟ ابن...  عمرو إذن:"  السعٌد حلمً قال

 " عامر مصطفى ابن:"  قلت

 المشٌر أخٌه زوجة أنك فٌها ٌقول عامر مصطفً من ورقة لدٌنا أن أخبرناك:"  قال

 ..."عامر الحكٌم عبد أخٌه ابن عمرو وأن عامر الحكٌم

 عبلجه نتولً سوؾ أخرج وحٌن...  أمره ٌهمكم وال عابلً موضوع هذا:"  قلت

 ومستحقاتكما,  حقوقكما تؤخذا أن ولعمرو لك نرٌد ولكننا:"  السعٌد حلمً قال" معا

 ". الرسمٌة

 بساط أن وأدركت,  بداخلً ٌدق الخطر ناقوس". شٌبا منكم أرٌد ال... شكرا:"  قلت

 لسان على جاءت او,  كلموه أو زاروه من بؤسماء,  االعتراؾ إلى منزلق الحرٌر

 المشٌر رجال بٌن واتهامات مواجهات من ذلك ٌتبع وما,  أمامً معلومة أحدهم

 .جمٌعا صورتهم وتلطٌخ المقربٌن

 "؟ أجنبٌة لؽات تعرفٌن هل"  مباؼتة بلهجة هوٌدي أمٌن قال
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 ".اإلٌطالٌة وبعض..  وفرنساوي إنجلٌزي أعرؾ:"  ابتسمت

 "؟ األجنبٌة السفارات إلى تذهبٌن هل"  لعجالة قال

 "الؽربٌٌن؟ السفراء تقابلٌن كنت هل:"  ثالث وسإال

 وٌقابل اإلنجلٌزٌة ٌعرؾ الناصر عبد جمال ولكن..  نعم:"  قسوته أخذتنً وقد أجبته

 "معه؟ تحققون ال لم.....  السفراء

 !!!" السإال أد على جاوبً:"  بصرامة رد

 أمرٌكٌة عمٌلة أنً فقالوا..  عنً..  أشاعوها التً تلك..  الشابعات ذكري داهمتنً

 فى خبللها كنت...  بؤٌام الحرب قبل اختفٌت أنً – قالوا ما لسخؾ ٌا وقالوا!! 

 !!! النكسة سبب هذا وأن...  إسرابٌل

...  الدلٌل تلفٌق ٌرٌدون أوالء وهاهم,  عنً حكاٌاتهم لفقوا لقد:"  نفسً فى قلت

:" قلت اإلجابة انتظار فى تبلحقنً هوٌدي أمٌن ونظرات.. الشدٌد بالخوؾ وشعرت

 الصواب عن بعٌدة أكون فلن ٌفعله ما فعلت أنا فإذا... للناس قدوة الدولة ربٌس إن

 درج فى الموضوع الزرار على وضؽط ٌده السعٌد حلمً مد ثم..  الصمت وساد

 .المقابلة وانتهت,  التسجٌل انتهً...  مكتبه أدراج من

 -أخذونً كما – العٌنٌن معصوبة وأعادونً,  منً أٌدٌهم نفضوا اللٌل نهاٌة وفى

 .منزلً إلى

 مبنً فى تمكث لم والدتً أن منهم وعرفت وأخوتً..  والدتً وجدت,  البٌت وفى

 أنهم والدتً وقالت,  النٌل على منزلً فى جمٌعا كانوا ساعات سوى المخابرات

 ده ؟ المشٌر من جوازك بتنكري بنتً ٌا لٌه:"  والدتً وسؤلتنً,  شقتها ٌفتشون اآلن

 أسبلة حاٌبطلوا مش مراته أنً قلت لو لمصلحته كده عملت أنا:  قلت, ٌشرؾ راجل

 سإال فٌه حاٌكون مش بٌه معرفتً أنكر لما لكن كتٌر ناس وحاٌؤخوا, واعتقاالت

 . تانً
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 دي ماما ٌا معلش:"  لها قلت" أمرٌكٌة عمٌلة إنك إشاعات سمعنا:"  والدتً قالت

 ".سٌاسة

 عامر مصطفً زوجة أننً قلت لماذا لها وشرحت زهرة بؤختً انتحٌت ثم

 قلتً إذا:"  لها أشرح ورحت,  أعرؾ ال تقول أن,  السإال هذا سبلت إذا وأوصٌتها

 خلٌل وعصام رضوان وعباس,  نصر صبلح عن وسٌسؤلونك,  تنتهً فلن أعرؾ

 . عندنا بٌجوا اللً وكل

 "؟ السادات أنور أونكل و:"  زهرة قاطعتنً

 ".بهذا وتمسكً شٌبا تعرفٌن ال إنك قولً..  السادات أنور وال:"  قلت

...  والدتً ومنزل منزلً فى والتنقٌب التفتٌش عملٌات تكؾ لم ٌومٌن مدي على

 وقالت,  الحمً أصابتهم كمن كانوا شا كل ومزقوا شا كل وحفروا شا كل نقلوا

 ونظرت ٌعٌدونا ثم البحث لٌواصلوا,  الجو لهم لٌخلو الشقة خارج ٌؤخذوننا:" والدتً

 الحابط وكشفوا,  كسروها خشبٌة بؤلواح بطنتها كنت التً جدارنها حتً,  شقتً إلى

 أخذوها بالهرم منزلً من أحضرتها قد كنت لتً الصٌنً والصنادٌق خلفها الذي

. لً وتفرؼوا...  البحث عن كفوا النهاٌة وفً بحثوا.... بحثوا....  بحثوا جمٌعا

 من األٌام تلك إلى الوراء إلى معً بالذاكرة ٌعودوا أن القراء من كثٌر ٌستطٌع

 .7691 لعام الثانً النصؾ

 خبٌثة بتساإالت,  فوزي ومحمد,  شرؾ سامً من بإٌعاذ – الصحؾ امتؤلت وقتها

 عمبلبهما طرٌق عن القضٌة وطرحت مصطفً أخٌه وعن,  المشٌر وعن,  عنً

 . السرٌة أجهزتهما إلى المنتمٌن الكتاب من

  ؟ عامر الحكٌم عبد زوجة الحمٌد عبد برلنتً هل    

  ؟ عامر مصطفً زوجة هً هل    

 زوجة كونً مسالة فى رأٌها وتقول وتحلل تناقش,  المؽرضة,  األقبلم وانبرت

 أننً – المخابرات أجهزة من المؤخوذة – الكبلمٌة البراهٌن تقدم وأخري مصطفً
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 فى" برلنتً لؽز"  بمسؤلة الناس لٌشؽل العبث هذا جري.. عامر الحكٌم عبد زوجة

 رإساء ٌستح ولم". الهزٌمة لؽز"  لهم ٌفسر لمن ٌكون ما أحوج فٌه هم وقت

 وهم للشبهات وشرفهم,  للهتك الناس حرمات ٌعرضوا أن فى السرٌة األجهزة

 على وتحافظ بالتقالٌد تتمسك صعٌدٌة"  أسرة من عامر الحكٌم عبد أن ٌعلمون

 . الشرؾ

 من مادة لتصبح اإلعبلم ساحة فى الحكاٌة بهذه فؤلقوا,  ربهم ٌتقوا ولم... ٌستحوا لم

 وأصبح القضٌة صمٌم عن عقولهم وٌشؽلون الناس بها ٌلهون التً"  التبلهً مواد

 !؟.. 91 حرب فى المصري الجٌش خان من معرفة من أهم" من زوجة أنا"  معرفة

 تكسر األفكار وهاجمتنً,  المهشم منزلً على الحانً السكون وساد...  اللٌل أوؼل

 بها ٌحٌط األٌام هذه أحداث من صور عقلً تقتحم بٌتً الرجال كسر كما,  مشاعري

 أخاؾ وأخوتً وأمً,  ابنً على أخاؾ أنا!! للعٌن وضوحها رؼم واإلبهام الؽموض

 . وأخوته وأهله,  أبنابه على أخاؾ الحكٌم عبد على

 أفعل كدت وما ألفتحه مفزوعة فقمت بابً على عنٌفة دقات اللٌل سكون شق فجؤة

 رؼبة تسوقهم...  المتعجلٌن والضباط العساكر من سٌل الداخل إلى انهمر حتى

 من فتشوا أنهم اندفاعهم من ٌقلل ولم,  ٌصادفونه شا كل تفتٌش إلى محمومة عارمة

 القسوة ونفس العجرفة ونفس,  الحماس بنفس ٌؤتون مرة وكل...  ومرات مرات قبل

 . االعتقال بنفس مرتهم وٌختتمون... 

 ولم العامة المخابرات مبنً إلى – زهرة وشقٌقتً وأمً أنا – اللٌلة هذه فى أخذونً

 . تعودوا كما أعٌننا ٌعصبوا أن ٌنسوا

 هً تكن لم المعاملة ولكن قبل من بها كنت التً,  ذاتها الحجرة قلب إلى بً القوا

 . قبل من كانت كما ذاتها

 كانت األولً المرة فى بً أحاطوا من طباع على والؽلظة الجهامة تسود المرة هذه

 أولً وكان أربعة أصبحوا فقد المرة هذه أما فقط رجلٌن"  االستجواب فرقة" 
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 أٌام من تلً وفٌما اللٌل طوال سجابر وال طعام ببل تركونً أن الحفاوة عبلمات

 . بها ٌعذبوننً التً التعذٌب أدوات من والسجابر الطعام أصبح

 . األٌام من ٌوم فى له شراهة بً تكن فلم..  الطعام أما

 بها جاءوا إن أقربها وال,  أطلبها فبل..  أصم عناد بشؤنها ركبنً فقد.. السجابر أما

 . األداتٌن هاتٌن لهم أعطبت وبذا

: "  وتساءلت.  بالوحدة الشعور وقاسمته.  سجنه فى المشٌر تذكرت هذا سجنً وفى

 ٌردعهم شا ال مادام,  شا أي فعل عن ٌتورعون ال أنهم.  به ٌفعلون تراهم ماذا

 لم... الحكم نظام لقلب مإامرة فى ضالعة أكن لم..  منً ٌرٌدون ماذا أفكر وظللت

 ماذا أعرؾ لم حتً أننً..  منً ٌرٌدونه الذي فما عدوا أكن ولم,  خطرا أكن

 ضد كسبلح استؽبللً أرادوا ربما أنهم خاطري فى والح...  المشٌر من ٌرٌدون

... وجٌبة وؼٌابا ذهابا ٌهرول رجل خبلله من ورأٌت..  الباب فتح!!  المشٌر

 . الرهبة تسوده والمكان

 ٌتحركون,  جامدة وعٌون,  متجهمة وجوه ذوى,  أشخاص أربعة فجؤة الحجرة دخل

 رجبل ماعدا حولً من الحجرة فى وتناثروا رأونً أنهم علٌهم ٌبد لم.  آالت كؤنهم

 باسطا وقتا وأنفق المكتب إلى"  الجاحظ"  هذا جلس العٌنٌن جاحظ أصلع سمٌنا

 وإلى إلى بٌده أشار ثم..  بكماء طوٌلة نظرة إلى ناظرا المكتب حافة على ذراعٌة

 .فجلست المكتب أمام الذي الكرسً

:"  فقلت الصورة هذه على حولً أقاموه الذي الرهبة حاجز كسر فى ورؼبت

 :بصرامة أجاب فضلك؟ من كام الساعة

 ...مهم مش الوقت

 فى الحجرة على تقتحمون جعلكم الذي السبب فما – لى بالنسبة مهم ولكنه: قلت -

 اللٌل؟ من الوقت هذا

 ".عاوزٌنه إحنا اللً نعمل هنا إحنا:"  بؽلظة أجاب
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 حرب ٌعنً"  فقلت للمواجهة وتؤهبت,  كلها جوارحً وتحفزت بداخلً قام عناد

 "؟ أعصاب

 ؟"كٌؾ:"  قلت" علٌك ٌتوقؾ هذا:"  قال

 علٌهم قوٌا فعلها رد بدا فقد,  فمً من تخرج حٌن" كٌؾ"  ٌنتظرون كانوا وكؤنهم

 ندردش بس عاوزٌن إحنا:"  منهم واحد وقال,  أصواتهم والنت,  حولً فالتفتوا

 تخرجً راح...  إٌجابً بشكل معانا تعاونتً إذا... , أسبلة شوٌة ونسؤل.. معاكً

 . طول على

 "؟ إٌه فى معاكم أتعاون:"  سؤلته

 والمفروض...  بلد وبنت. مثقفة ست أنك علٌك بٌقولوا".  ومداهنة برقة آخر قال

 . األشخاص من أهم البلد مصلحة ألن...  معانا تبقً إنك ٌدي ز مواقؾ

 فى المصري الشعب مصلحة وإٌه ؟ هنا وجودي فى البلد مصلحة وإٌه:"  تساءلت

 اللٌى والرجالة..  والتفتٌش...  وبهدلتها أمً وجرجرة,  ابنً من وحرمانً اعتقالً

 ؟ ده كل فى البلد مصلحة إٌه... ؟ اللٌل طوال علٌنا خارجة داخله

 كان الوقت طوال بل,  قبل من تكلم قد ٌكن لم شخص منً تقدم كبلمً انهٌت ولما

 أنٌقا كان...  زمبلبه بسلوك واالستخفاؾ الرضا عدم مصطنعا,  متعالٌا متباعدا ٌقؾ

 "ناس ابن"  وسٌما ودٌعا

 مصلحتك ومن,  مصلحته وٌهمك...  المشٌر زوجة طبعا إنتً" :  الناس ابن"  قال

 ووالدتك...  ابنك وتشوفً..  طول على بٌتك ترجعً عشان,  تتكلمً إنك ومصلحته

 بٌقابل كان..  ٌعنً المشٌر تضرش ما عادٌة حاجات طالبٌن وإحنا,  بٌتها ترجع

 أنتم"  بقوة له قلت ؟ إٌه عن ٌتكلموا وكانوا مٌن بٌزور وهو,  مٌن وبٌزوره,  مٌن

!! عامر مصطفى زوجة أنا...  الحكٌم عبد زوجة مش إنً ناسٌٌن...  حاجة ناسٌٌن

 إلى الجاحظ فبادر,  والتساإالت الحٌرة عٌونهم فى ظهرت... , بعضهم إلى تلتفتوا

:"  قال ثم الحدٌث ٌبدأ أن قبل كعادته..  الجاحظتٌن بعٌنٌه طوٌبل إلى نظر التدخل
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 نعمل نقدر وإحنا..  قذرة حكاٌات عنك ونقول...  اسمك نوسخ وإال تتكلمً حا أنت

 .عاوزٌنها إحنا... حاجة أى إنك تثبت اللً األدلة

 قدنا مش انتً..  دعارة بٌت فى بتشتؽلً..  مثبل نقول:"  قاببل الكبلم فى آخر تدخل

 ال محددة إقامته المشٌر...  شًء أى تملكٌش ما وإنتً...  شا كل نملك إحنا... 

 . نفسه ٌنفع ٌقدر حتى وال,  ٌنفعك ٌقدر

 : وقال الشا بعض منً بكرسٌه" الناس ابن"  اقترب

 وكلنا...  كده على أجبرنا إذا إال...  حد نإذى ممكن مش إحنا..  مدام ٌا شوفى_ 

 إحنا تصرفات على تضطرٌنا راح أنتً لكن..  نضره نرضاش وما المشٌر بنحب

 . إلرضابك مستعدٌن وإحنا...  معانا تتعاونً حاولً عاٌزٌنها مش

 خبلص المشٌر وبٌنك بٌنً:"  صدٌق إلى كصدٌق ناحٌتً ومال.  صوته تلطؾ ثم

 ٌإذٌكً حد خاٌفة كنت وإذا...  للخطر نفسك تعرضً داعً ومافٌش..  انتهً.. 

"  الرقم"  على نتفاهم مستعدٌن إحنا...  مثبل بره تعٌشً أنك شروط لٌكً وكانت

 شفتً...  أوربا فى مدارس أحسن فى ابنك وتربً..  عٌشة أحسن بره ٌخلٌكً اللً

 ؟ إزاي نفٌدك ممكن إحنا

 :متطلفا واستطرد

 زوجة كان كوٌس عارفٌن ألننا..  كتٌر حتخسري..  معانا تجاوب فٌش ما إذا أما -

 مصطفً إن وقولك,  المشٌر زوجة بصفتك جبناكً نجٌبك رحنا ولما,  المشٌر

 !! المشٌر شٌقةعو مصطفً مرات إنك معناه ألن...  ٌضرك زوجك

 واضحا تعرٌضا كانت..  األخٌرة بكلماته لحمً فى محمٌا سٌفا الرجل ؼرس

..  استفزاز..  أبٌه كرامة وضٌاع ابنً أبوة بضٌاع وتهدٌدا...  وسمعتً..  بشرفً

 . أستفز أال وقررت
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 فى ٌجدوا لم وألنهم,  عامر الحكٌم بعبد التشهٌر ٌرٌدون إنهم..  نواٌاهم لى اتضحت

....  لكن المؤرب هذه تحقٌق فى لمساعدتهم استؽبللً أرادوا فقد ٌشٌر ما حٌاته

 . هٌهات

 " عامر مصطفى زوجة أنا..  عامر الحكٌم عبد ٌهمنً ال أنا:"  للرجل قلت

 هذا ألن,  عامر مصطفً زوجة إننً,  قلت كلما تصعقهم كانت كما كلماتً صفعتهم

 إنً أساس على قبل من أعدوها قد كانوا أخري أسبلة أي أما الباب ٌوصد القول

 . الحكٌم عبد زوجة

 طول صراخه لتسمعً مجاورة حجرة فى ونضعه به سنؤتً..  وابنك؟:  أحدهم قال

 فتصنعت مدي آخر إلى بها على فٌضؽطون"  ضعفً نقطة"  ٌتلمسون كانوا..  اللٌل

..  قطعة...  وقطعوه,  أمامً أحضروه:" بانفعال أردد وأنا ونفور كراهٌة حال

 !! أراه أن أرٌد وال,  نحس فهو أكرهه أننً...  به تفعلون ماذا أسؤلكم ولن..  قطعة

 : أحدهم وقال شدٌد استنكار شملهم

 !! خالص قلب عندكٌش ما إنتً!! ..  باهلل أعوذ -

 الجامدة أمومتً من اشمبزازهم إثارة فى أفلحت فقد مرة ألول بالرحلة أحسست

 ".ضعؾ نقطة"  من وتخلصت

 .وانصرفوا تركونً هنا وإلى

 مجهود من بذلت لما العافٌة مهدودة,  الحجرة فى وحدي مكثت,  انصرافهم بعد

 تدنٌس إلى ٌسعون الذٌن القوم هإالء وفً,  فٌه أنا الذي الحال فى وفكرت,  عصبً

"  هو نعم..  الجمهورٌة ربٌس وصدٌق وشرٌك الثورة رجال من واحد سمعة

 من مجهوال هذا فلٌس ؟ أنا من زوجة ٌعرفوا أن ؼرضهم كل كان فلو" التدنٌس

 كان انه خاصة..  ٌخبرهم أن ٌستطٌع وكان,  أجهزته من وال,  الناصر عبد جمال

 وقت فى إعبلنه على – والمشٌر هو - ٌتفقا حتى الزواج خبر كتمان فكرة صاحب

 ...أؼفو وبدأت ابننا على" عمرو"  اسم أطلق الذي هو ذلك وفوق...  مناسب
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 األربعة بؤفرادها,  االستجواب كتٌبة واندفعت..  ٌفتح وهو الباب صوت على انتبهت

"  بجفاء أحدهم وقال,  وآلٌتهم جمودهم بذات حولً تحركوا,  الحجرة داخل إلى

 !!"دى المرة حاتفلتً ومش... خطٌرا أصبح الموضوع.. قومً

 فى ش إنتً:  قابلٌن بشدة رفضوا ولكنهم,  ألنام ساعات بضع ٌتركونً أن رجوتهم

 . تبعنا هنا إنتً...  بٌتك

 لحامل وقدمه بمفتاحها ممسكا بجواره وآخر مؽلقة سفر حقٌبة ٌحمل أحدهم كان

 . لٌفتحها الحقٌبة

 والذي بداخلها الذي الخطٌر الشا عن أتساءل وأنا,  الحقٌبة فتح عملٌة وراقبت

 !! الدولة رجال من كامبلن رجبلن له خصص

 :أحدهم وقال.  بذلة منها وأخرجوا..  الحقٌبة فتحت

 .. منزلك الدوالٌب أحد فى هذه وجدنا

 ماذا؟ ثم

 عبد اسم كان حٌث...  للجاكت الداخلً الجٌب إلى بؤصبعه وأشار..  انظري -

 . الجٌب حافة على مطرزا الحكٌم

 "دلوقت تفتكري تقدري:"  وقال المكتب وراء"  الجاحظ"  جلس

 ". للمحاكمة قدمونً جرٌمة فٌه كان إذ..  جرٌمتً هٌة إٌه:"  له قلت

 ". المحكمة هنا إحنا:  قال

 : فقلت لهم تبرٌرا أقدم أن على وكان

...  عامر الحكٌم عبد جوزي أخو وهو... عامر الحكٌم عبد اسم علٌها مكتوب البدلة

 ٌزوره حقه ومن أخوه هو..  عندى؟ الدوالب فى البدلة وجود من البلد ٌضر شا فٌه

 . وقت أى فى
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 :تقرٌبا واحد نفس فى جمٌعا قالوا

 .المشٌر شفتً أنتً ٌعنً

 رفع" مصطفى ٌزوروا عشان أخوه مع بٌجً كان لما..  قلٌلة مرات شفته"  قلت

 الحدٌد الخزٌنة فى دول السلسلتٌن وجدنا:"  وقال المفاتٌح سلسلتً عٌنً أمام أحدهم

 المودٌل بنفس والثانٌة,  الجدي برج علٌها واحدة..  نومك حجرة فى الموجود

 .القوس برج وعلٌها

 الناصر عبد لجمال واحدة للمفاتٌح سلسلتٌن اعملً قاللً مصطفً:"  لهم قلت

 . زٌها فطلبوا معاه ده المودٌل شافوا النهم عامر الحكٌم لعبد وواحدة

...  كده قبل من دول السلستٌن شافتٌش ما إن وقال مصطفى سؤلنا:"  الجاحظ قال

 .الحكٌم عبد زوجة انتً وتبقً...  الحكٌم عبد مع شافها الرٌس ٌبقً

 وانتابهم,  والجمود,  بالببلهة فؤصابتهم – بشرٌة ال – سحرٌة أسماء ذكرت وكؤنً

 .بعضهم إلى ٌنظرون فؤخذوا حٌرة

 ما ألنً,  بنفسه لهم ٌدٌها ناوي مصطفً وكان لهم هداٌا دي:"  الصمت خبلل قلت

 مع شافها المشٌر أن الحكاٌة.  بالمشٌر قوى معرفة ومالٌش جمال الربٌس أعرفش

 . زٌها واحدة فطلب المشٌر مع شافها وجمال مصطفً

 ابن"  الصمت قطع ثم واجمٌن النظرات فٌها ٌتبادل صمت لحظات الحجرة شملت

 : بقوله"  الناس

 . دلوقت كده وكفاٌة علٌها تقلنا ألننا...  شوٌة تسترٌح المدام نسٌب بقول أنا

 الحدٌدى السرٌر على فاستلقٌت,  بالمفتاح ٌقفل الباب صوت وسمعت..  خرجوا

 انتابنً وقد,  والزلط بالرمل محشوة كؤنها الوسادة آلمتنً... , بالحجرة الموجود

 .جدوى دون النوم أستجدي ساعات وأنفقت اإلرهاق رؼم الملل من األرق

 لى ٌستجب لم ولكن كالمعتاد علٌه أدق الباب إلى فقمت الحمام إلى الذهاب أردت

 فٌما أفكر ورحت السرٌر على ألستلقً فعدت ٌبست ثم فترة الدق واصلت أحد
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 أو ٌرانً أن المبنً فى شخص ألى مسموحا فلٌس,  تامة سرٌة من به أحاطونً

 لٌسٌر شخص ٌؤتً المٌاه دورة إلى الذهاب طالبة الباب أطرق وحٌن الحجرة ٌدخل

 أي ظهور بمنع ٌقوم آخر ورجل.  بها أمر التً األبواب جمٌع إؼبلق ومهمته أمامً

 .الباب على وٌؽلق حجرتً إلى أعود أن إلى شخص

 عبد جمال رإٌة أطلب أن وهو رأسً فى أقلبه رحت آخر خاطر لى خطر ثم

 عونا ٌكونان بً الشخصٌة ومعرفته للمشٌر القدٌمة صداقته فلعل معه وأتكلم الناصر

 من المإلؾ الجدار ذلك المشٌر وبٌن بٌنه فصل الذي الجدار بإزاحة الفور على لى

 . الشقاق هذا فى مصلحة وأصحاب الناصر عبد على المسٌطرٌن القوي مراكز

 وهو,  بالرجال الملا المبنً هذا فى هنا أنام أن لى ٌرضً كٌؾ:"  لنفسً وقلت

 . الصعٌد أبناء من كواحد ٌجرحه التصرؾ هذا وأن,  صدٌقه زوجة أننً ٌعؾ

 كان والذى,,  إلٌه الناس أقرب إقامته حدد الذي فالرجل.. أهذى أنً أعرؾ كنت

 عبد جمال – هو" ...  فٌه متربعا الحكٌم عبد لوجدتم قلبً فتحتم لو:"  عنه ٌقول

 أشقابه أقرب وهو – الناصر عبد حسٌن حسٌن الطٌار شقٌقه طرد الذي – الناصر

 إلٌه بالنسبة الؽرٌبة وأنا بمجاملتً ٌهتم عل...  الرجل هذا...  الخدمة من – قلبه إلى

 ؟

,  نمت الوقت من كم أدرى وال.  عمٌق سبات فى فرحت,  النهاٌة فى النوم ؼلبنً

 قلت.."  قومً:"  أحدهم لى وقال بالحجرة رجال صوت على صحوت ولكنً

 ".الظهر بعد أربعة:"  أحدهم رد كام الساعة

 على رد محدش لكن الحمام أروح عاٌزة كنت كتٌر الباب على خبطت أنا:"  قلت

 ضحك. المكتب بجوار جردل لى جهزوا أرجوكم انفرادٌة زنزانة دى كانت إذا..." 

 وكؤنً كاملة بمبلبسً أنام كنت"..  شوٌة مشؽولٌن كنا بس إحنا ال:"  وقال أحدهم

 فى واعتدلت وٌدخلون,  الباب على ٌفتحون متى أعرؾ أعد فلم,  الشارع فى

 . شدٌد بإرهاق أشعر وأنا واقفة نهضت ثم جلستً
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 اخرج الطٌبة علٌه تبدو شاب معهم وكان المكتب وراء مكانه أخذ قد الجاحظ كان

 حفبلت فى التقطت زواجً قبل لى كلها جٌبه من صور مجموعة الشاب هذا

 ومن" "  هذا من:"  وٌسؤلون الصور على ٌعرضون وأخذوا واالستقباالت السفارات

 .الخ"....  ٌدك على قبلة ٌطبع الذي ومن" ."  تسلمٌن الذى

 . الحكٌم بعبد للتشهٌر وسٌلة عن ٌبحثون بؤنهم ٌقٌنً زاد

 تدخل..  وجاوبت فاتت اللً المرة فى سؤالنً هوٌدي أمٌن األستاذ":  للجاحظ"  قلت

 عن النهارده موضوعنا..  تانً موضوع ده..  معلش:"  قاببل" الناس ابن" 

 وإنك, بالدبلوماسٌٌن صلة على إنك عارفٌن احنا,  عنها بالتفصٌل كلمٌنا.. الصور

"  القعدات ٌعنً أسرهم وتجالسٌن الرسمٌة الحفبلت انتهاء بعد بتقعد اللً الوحٌدة

 بؤحدهم؟ عبلقة لك كانت هل" األنتٌم

 أنتم اللً التشنٌعة أو باألكذوبة تبعتوا وأنتو,  معاٌا نفسكوا تاعبٌن لٌه:"  قلت

 أربع فى المصرٌٌن كل لسان على وتبقً..  عارفٌنه أنتم مكان إلى..  عاٌزٌنها

 . ساعة وعشرٌن

 .أنت منك نسمع عاٌزٌن إحنا"  الناس ابن"  قال

 وأنت أسرهم داخل واالحترام الثقة على حزت كنتش ما عبلقات لى كان لو قلت

 . دلوقت كده قلت بنفسك

 ؟ باألمرٌكان صداقة لٌكً أنتً:  الجاحظ:  سؤل

 . ٌرى زٌػ زًٌ..  الرسمٌة الحفبلت حضور مجرد بٌهم عبلقتً"  قلت

 "المشٌر؟ اتجوزتً امتً:"  سؤلنً فجؤة

 . أرد ولم

 ". مرة مٌت جاوبت وأنا:"  قلت". باسؤلك أنا:"  بؽضب قال

 . مراته إنك ٌثبت اللً عندنا لكن:  قال
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 ثم.  والشاى القهوة وٌشربون ٌتحدثون وهم السابعة تجاوزت قد الساعة كانت

 "مواجهات.. "وانصرفوا تركونً

 ٌدفعونها هم فإذا,  عٌنً وفتحت ذعرا قلبً مؤلت,  عنٌفة هزة نومً من أٌقظتنً

 خلٌل إٌزٌس الدكتورة هً فإذا النعاس ٌؽشاهما بعٌنٌن فٌها وتفرست,  دفعا أمامهم

 .خلٌل عصام اللواء شقٌقة

 . أحدهم وسؤلها,  وأجلسوها أمامً بها جاءوا

 ؟ ولدتٌها اللً دي هً -

 :كدة قبل شفتها عمري وال,  أعرفهاش ما أنا:"  تجٌب أن قبل صحت

 : فقالت مرادي وفهمت ذكٌة إٌزٌس الدكتور كانت

 ولونها شوٌة أفتح شعرها الثانٌة لكن دي تشبه كانت ولدتها اللً المدام..  الحقٌقة -

 . شوٌة وأسمن..  دي من أبٌض

 وشكرت المؤزق هذا من بنجاتً/  باالرتٌاح فشعرت أنا أما...  اٌدٌهم فى واسقط

 عمرو مٌبلد شهادة كتبت التً هً أنها خصوصا بدٌهتها نفسً قرارة فى – للدكتور

 . بٌدها

 : ٌقول وهو صارمة بنظرة ورمقها إٌزٌس الدكتور من" الجاحظ"  تقدم

 ؟ وولدتٌها تعرفٌها إنك قلتً مش انتً -

 : إٌزٌس الدكتورة قالت

 لو وقلت..  شهر كل عشرات أولد دكتورة وأنا..  شهور من كان ده الموضوع -

 : أفتكرها أن احتمال شفتها

 صابؽة كانت ساعتها بس.. ول دتٌها اللٌنتً المدام نفس هً ما":  الناس ابن"  قال

 . علٌها حتتعرفً وإنتً كوٌس لها بصً..  شوٌة أفتح شعرها
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 "كدة قبل خالص شفتهاش وما..  اعرفهاش ما أنً لحضرتك قلت أنا:"  بسرعة قلت

 .دي الست أعرفش ما كمان أنا:"  بشجاعة إٌزٌس وأكدت

 على   كشاهدة بها ٌؤتوا أن وأرادوا المبنً هذا خارج من شخص ٌؤتً مرة ألول

 !! علٌهم شاهدة إلى تحولت ولكنها

 :الشاهدة هذه وجود مستؽلة الحدٌث إلى اندفعت

 متجوزة كنت إن ٌهمكم إٌه... ؟ دلوقت جرٌمتً إٌه... ؟ إٌه فٌنا بتعملوا انتم -

 .الحكٌم عبد وال   مصطفى

 جرٌمة؟ اإلنجاب هو..  أل؟ وال   ولدتنً اللً الدكتور كانت لو ٌفٌدكم وإٌه

 ؟ مٌن من نعرؾ عاٌزٌن بس..  طبعا أل" :  الناس ابن"  قال

 " عامر مصطفى من لك قلت:"  أجبت

 ". أخوه ابن ٌبقى وعمرو أخوه مرات إنك قال عامر ومصطفى:"  قال

 واحد؟ ألى تهمة أى تلزقوا تقدروا كنتم إذا مشكلتكم هٌة وإٌه:"  قلت

 إٌزٌس الدكتورة لوجود,  فٌه مرؼوب ؼٌر أصبح الحوار إن" الناس ابن"  وجد ولما

 " كدة كفاٌة:"  قاببل المقابلة أنهً

 انتوا..  حاكمونً...  السجن ودونً..  حاجة بؤى اتهمونً:"  قابلة ثرت ولكنً

 وأخذت,  علٌكم حرام..  إٌه منا وعاوزٌن..  لٌه..  وأخوتً أمً ومبهدلٌن مبهدلٌنً

 . وأبكً أصرخ

 ربنا كده نفسك فى تعملٌش ما..  مدام ٌا معلش:"  وقالت متؤثرة إٌزٌس إلى   نظرت

 ".موجود

 .ٌبتسم" الناس وابن.. " معها وخرجوا أمامً من أخرجوها عجلة وفى
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 الكاتبة اآللة

 

 الواسعة الحجرة إلى الحجرة من بً وخرجوا,  كالمعتاد بجلبتهم جاءوا ٌوم ذات

 . قبل من هوٌدي وأمٌن السعٌد حلمً فٌها التً

 مرتبكا ٌقؾ – زهرة أختً خطٌب" فتوح"  أمامً وجدت,  الحجرة دخولً وفور

 . الوجه أصفر

 أمٌن معه ٌكن ولم,  األزرار ذى المكتب ذات وراء جالسا السعٌد حلمً وكان

 .نسٌم اسمه أن وعرفت,  أصلع طوٌبل كان آخر رجل وإنما المرة هذه هوٌدي

 :فتوح إلى حدٌثه موجها السعٌد حلمً قال

 . الكاتبة اآللة حكاٌة إٌه بقً لنا قل

 .فاهم مش... ؟ إٌه مكنة -

 : بسرعة الحدٌث فى وتدخلت

,  عندنا ٌشٌلها وعاٌز..  المشٌر أخوه بتاعة إنها وقال مصطفى جابها دي اآللة

 ٌشٌلها لفتوح أدٌتها وأنا..  منشورات علٌها ٌكتبوا الضباط لحسن خاٌؾ وعشان

 . بحاجة دعوة ومالوش عنده

 وشالتها بتاعتها..  شٌلتها أنا آه: قاببل بذكاء وتصرؾ...  أعصابه فتوح تمالك

 .عندي

 فؤعطاها,  منزله عن ٌبعدها أن أراد الحكٌم عبد أن,  الكاتبة اآللة هذه قصة وكانت

 . منزله فى لٌضعها زهرة أختً لخطٌب فؤعطٌتها عندي ألحفظها لى
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 . الزنزانة إلى فؤعادونً المقابلة انتهت

 

 السجن شاهد

 

 المشٌر استراحات حارس" زٌد أبو المنعم عبد"  أمام فٌها وضعونً أخرى مواجهة

 علٌه وحكم تجارٌة أعمال ممارسة فى عامر الحكٌم عبد المشٌر اسم استؽل الذى

 . بالسجن

 .سؤلوه وأمامً,  عامر الحكٌم عبد زوجة أننً لٌإكد به جاءوا

 ؟ المدام تعرؾ -

 ..المشٌر سٌادة حرم دي طبعا -

 "متؤكد:" سؤلوه -

 محتاجٌنه اللً واشترٌلهم الفٌبل أروح داٌما كنت..  الحمٌد عبد برلنتً مدام:"  قال

 . علٌه بؤشرؾ كنت اللً أنا إسكندرٌة فى اللً البٌت حتً

 .ده الراجل تعرفً بقً رأٌك إٌه:"  قاببل أحدهم إلى   نظر

 حاجات بٌبعت كان المشٌر أن وطبٌعً..  عندنا بٌجً داٌما كان..  أعرفه:  قلت

 كدة؟ فى الؽرٌبة إٌه بٌجٌبها اللً هو وكان,  ألخوه

 هو وحشة حاجة منها شفنا ما وعمرنا,  وكرٌمة طٌبة ست دى وهللا:  المنعم عبد قال

 ؟ إٌه فٌه

 

 الماضً من شاهد
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 ذات من لٌلة ففً, حٌاتً أرجاء فى بٌتً أرجاء فى نقبوا مثلما أنهم اآلن لى اتضح

 . واألسبلك األجهزة ذى المكتب إلى زنزانتً من أخرجونً,  اللٌالى

 .االرتباك درجة إلى دهشتً إثارة فى أفلحوا المرة هذه وفى

 نعٌم على   ٌعرض جاء الذي,  العاشق الفرنسً الشاب"  مورٌس" أمامً وجدت

 .والوسامة والشباب الثراء فى ممتؤل,  الدنٌا

 ٌتكلم أن أٌضا أتوقعه ما وآخر..  بارٌس من به ٌؤتوا أن,  أتوقعه ما آخر كان

 بالبلدي وٌتحدث,  خالصا عربٌا لسانه كان..  أتوقع ما بآخر فاجؤنً ولكنه! العربٌة

 : فؤجاب ٌعرفنً كان إن سإالهم على أجاب حٌن

 ..الحمٌد عبد برلنتً مدام دي -

 ال أنه أفهمنً الذى وهو بالعربٌة ٌنطق أراه بؤن,  مؤخوذة فٌه أبحلق أزال ال كنت

 .واحد حرفا منها ٌعرؾ

 معها؟ حكاٌتك إٌه

..  وفلوس مصاغ علٌها وعرضت.. كومبارس واحدة ومعاٌا..  لها رحت أنا -

 . المصرٌة التقالٌد أعرؾ ال بؤنً فاعتذرت.. وطردتنً..  وزعلت رفضت ولكنها

 .الجدٌدة مصر فى اللً,  الفٌبل إلى معك ذهبت وهل:  سؤلوه

 .. جدعنة حركة ٌعنً.. كده..  معانا أختها راحت..  أٌوه:  قال

 المخابرات؟ فى مجندة كانت هٌة:"  سؤلوه

 ...ورفضت...  علٌها أتعرض أنه أعرفه اللً....  أل:"  قال

 

 ؼٌابً مواجهة
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 نعلم ال بالتؤكٌد ولكننا,  العذاب أنواع أشد هو لٌس,  البدن عذاب أن جمٌعا نعلم قد

 ؟ العذاب أنواع أشد هو ما جمٌعا

!!  ألم صرخة أى تجاهل على وقادرون وحاذقون متخصصون زبانٌة له األلم فإنزال

 له حشدوا والذي العامة المخابرات مبنً فى الرجال أذهان شؽل الذى السإال كان

 .الشرسٌن والمعذبٌن,  البارعٌن والمستجوبٌن,  الرتب أرفع من المحققٌن

 "؟ عامر الحكٌم عبد زوجة أنا هل"  هو – تعرفون كما – السإال كان

 هذا على الصحٌح الجواب أن – أٌضا المضحك وربما – األمر فى والمإسؾ

 مثل الثورة قٌادة مجلس أعضاء من وعدد,  الناصر عبد جمال ٌعلمه كان السإال

 نصر صبلح مثل األحرار والضباط,  الدولة رجال كبار من وعدد السادات أنور

 رأسها وعلى المتعددة السرٌة واألجهزة رضوان وعباس خلٌل عصام بدران شمس

 وسط فى وزعت التً المنشورات أصحاب وهذان جمعة وشعراوى شرؾ سامً

 بؤن ٌذكر آخر ومنشور,  عامر الحكٌم بعبد عبلقتً عن 95- 99 عامً المدٌنة

 . عامر الحكٌم عبد زوجها من حامل الحمٌد عبد برلنتً

 عن ناهٌك الناصر عبد خدم من النوم بؽرفة دار ما بتسجٌل قاموا من أٌضا وٌعلمه

 ما كل ٌسجل أن على – منزله فى التسجٌل بجهاز – نفسه الناصر عبد جمال قدرة

 . عامر الحكٌم عبد منزل فى ٌدور

 ٌفعلون كانوا,  الجواب منً ٌنتزعوا كً بً أحاطوا الذٌن الزبانٌة فإن ذلك ومع

 !! الناصر عبد جمال من بؤمر ذلك

 العامة المخابرات مبنً فى بً ألقوا – ٌعرفونه بما – االعتراؾ على ولٌرؼمونً

 .الشهر ونصؾ الشهر على ٌزٌد ما
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 لهم ألقول على   ضؽط عامل,  المواجهة أسلوب من اتخذوا فقد ؼاٌتهم إلى وللوصول

 إٌزٌس بالدكتورة مواجهتً عن القول سلؾ وقد,  عامر الحكٌم عبد زوجة أننً

 . الفرنسً الشاب دور على مثل الذى المخابرات رجل بمورٌس ومواجهتً

 . زهرة أختً خطٌب هزاع بفتوح وواجهونً

 . لوجه وجها إلى بها ٌؤتوا أن دون زهرة بؤختً واجهونً ثم

 كانت القصة هذه لها وقعت حٌن عمرها من عشرة الخامسة على تزٌد زهرة تكن لم

 .بالهرم الزوجٌة بٌت فى وحدتً لتإنس معً أقامت أنها ذنبها كل برٌبة طفلة

 زنزانتً من بالقرب التً الزنزانة حبٌسة الصؽٌرة شقٌقتً أن أعلم أكن لم وبالطبع

 : زهرة تقول.  قصتها لتروي زهرة لكم وأترك

" لى   ٌقولون وهو هادبا تصرفهم وكان العامة المخابرات من رجال زارنا ٌوم ذات" 

 ؟"الفور على نعٌدك وسوؾ – برلنتً ٌقصد – أختك لزٌارة سنؤخذك

 جمٌع الفرحة وعمت معهم للذهاب الستعد فوري من ونهضت الكبلم بهذا فرحت

 . برلنتً أحوال على وتطمٌنهم السبلم إببلؼها منً وطلبوا,  األسرة أفراد

 ذات بٌننا من أخذت التً" بٌبل ألبلة"  لرإٌتً شوقا أطٌر أكاد وأنا معهم ذهبت

 . مساء

 سٌبا أثرا نفسً فى هذا فؤحدث عٌنً فوق عصابة وضعوا السٌارة ركبنا أن وبعد

 .واطمبنان فرح بكل فٌها ذهبت التً رحلتً فى السوء كل هو كان ولٌته

 تدوران وعٌناي بها وأجلسونً حجرة إلى وأخذونً,  وصلنا عندما العصابة فكوا

 . اآلن بها سٌؤتون لعلهم فقلت" برلنتً أبلة"  عن بحثا

 :ٌسؤلوننً وبدأوا وجهً على قوٌا ضوءا صلتوا وفجؤة

 ؟ برلنتً عند المشٌر منزل بٌزور كان اللً مٌن -

 .أعرفش ما -
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 أل؟ وال   المشٌر ابن.. عمرو طب

 . معرفش -

 معاها؟ قاعدة كنتً مش انتً..  إزاي تعرفٌش ما

 . أسؤلوها روحوا عندكم هً ما...  لٌه بتسؤلونً طب -

 المشٌر؟ مرات برضه مش هٌة -

 . حاجة أعرفش وما..  حاجة أقول حا ومش معرفش -

 أنهم بدا وقد وجهً على مسلط الباهر فالضوء وجوها أرى وال أصواتا أسمع كنت

 احنا طب..  ناشفة دماؼك إن بٌقول كدة شكلك:"  أحدهم فقال الطرٌقة هذه من ٌبسوا

 ". عنها بتدافعً اللً أختك حقٌقة تعرفً عشان حاجة حانورٌكً

 : أذنً حول السماعات ٌشعون وهم قالوا تسجٌل بجهاز وجاءونً

 تسمعٌه نسٌبك راح كدة عشان نسمعه إحنا إن ٌصحش ما كبلم فٌه ده الشرٌط

 .لوحدك

 شوفً الحكٌم لعبد سجلته ده الشرٌط:"  قالوا, أذنً عن السماعات رفعوا ان وبعد

 .."إٌه شكلها أختك بقً

 ". صوتها مش ده والصوت.. كدة تعملش ما أختً:"  قالت

 عبد مرات برلنتً إن وقالت هنا جات أمك..  لٌه نفسك تاعبة إنتً:"  أحدهم قال

...  كده بعد إٌه منً عاٌزٌن طب:" صرخت" ؟ لٌه تقولً عاٌزة مش وأنتً. الحكٌم

 الكهرباء فٌشة فى بنسة أحط منها أخصلكم أقدر أنا روحً مش إٌه وبٌنً بٌنكم انتوا

 .."وأموت

 حقٌبتً ففتشوا الجد مؤخذ تهدٌدى أخذوا أنهم وٌبدو,  والعوٌل الصراخ فى وأخذت

 .وعٌدى تنفٌذ على ٌساعد شا أى بها ٌكون أن من خوفا
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 تانً أسبلة مافٌش..  آسفٌن إحنا..  ستً ٌا خبلص:"  قابلٌن تهدبتً فى أخذوا ثم

 ؟ إٌه تتعشً تحبً دلوقت

,  بالزبادي جاءوا" بالسكر زبادي"  فطلبت بً اشتد قد الجوع كان الواقع وفى

 سكر"  لعله فقلت سوداء صؽٌرة شوابب به السكر أن حظت وال بالسكر ملٌبة وعلبة

 تكون وقد الشوابب هذه وبه,  ؼامقا – أحٌانا – السكر ٌكون أن أعتدنا فقد"  تموٌن

 . فٌه متناثرة شاي بقاٌا

 الطعام على فؤقبلت, الباب وأؼلقوا وحدى وتركونً والسكر الزبادى وضعوا

 . وأكلت الزبادى على السكر من مبلعق عدة ووضعت

 أنهم فقلت ورجلً ٌدى فى وٌثقل,  بدوار أشعر بدأت حتً,  طوٌل وقت ٌمض لم

 على كان مخدرة وأنا شٌبا بً ٌفعلوا أن وخفت الطعام فى المخدر لى وضعوا

 دبوس"  معى وكان,  الكرنبة مثل أصبحت حتى جٌدا بها نفسى فلففت مبلءة السرٌر

 ذلك بعد واستٌقظت الوعً عن ؼبت إن وقلت المبلءة طرؾ به شبكت كبٌر" مشبك

 .الدبوس مبلحظة من ال أم ؼٌبوبتً أثناء شا لى حدث كان إن سؤعرؾ

 وبرلنتً المشٌر عن أسبلتهم وعاودوا الحال هذه فى وأنا الحجرة على   دخلوا

 ترى ٌا...  كاتبة آلة فٌه كان..  والماكٌنة طب: قالوا. باإلنكار وتمسكت.. وعمرو

 ؟ حد عن نقولها والبل الترعة فى رموها...  فٌن راحت

 .." عنها حاجة أعرفش ما.... ؟ إٌه مكنة:"  قلت

 وأشعر ٌدي فى ٌتزاٌد المخدر وشعور ذبابة خدى على تقؾ كانت اللحظة تلك فى

 "الضفدعة قد..  وشً على واقفة دبانة فٌه:"  قلت هشها على القدرة بعدم

 !!"وبتتفلسؾ,  مسطولة دى اسود نهار ٌا:"  أحدهم صاح

 استجوابً عن فكفوا,  باالختناق وأحسست, ألهث فبدأت المخدر تؤثٌر على   زاد

 . طبٌبا وأحضروا
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 فى وبدأ,  السرٌر طرؾ على جلس الذى الطبٌب عدا ما جمٌعا الحجرة ؼادروا

 ".إٌدٌك فى حاموت أنا..  فٌها ووقعوك عملوها:"  للدكتور قلت مداواتً

 "تهمة تلبسنً عاٌزة دي..  اسود انهار ٌا:"  الرجل قال

 . الصباح حتً استمرت التً األزمة طوال لى مبلزما وظل الطبٌب ٌتركنً ولم

 فجؤة ثم قلٌبل بمفردى وتركت,  الطبٌب رعاٌة بفضل قواي واستعدت األزمة زالت

 أوقفوه,  كم نصؾ قمٌصا ٌرتدى القدمٌن حافً رجبل ٌدخلون ورأٌتهم,  الباب فتح

 حٌاة ال وكؤن اإلمام إلى تنظران وعٌناه,  شاحبا مرهقا ٌبدو الرجل كان أمامً

 "؟ متولً إنه فتبٌنت,  فٌه تفرست.. فٌهما

 "دي؟ تعرؾ:"  سؤلوه

 ! برلنتً مدام أخت أفندم ٌا زهرة دي"  قال

 المشٌر؟ بٌت فى أختها مع كانت دي:"  سؤلوه

 ؟" أفندم ٌا أٌوا:"  قال

 "؟ متولً ٌقوله فٌما اآلن قولك ما:" إلى   التفتوا ذاك إذ

 انتوا...  هو وإٌده رجلٌه فى مطفٌة اللً السجاٌر وإٌه...  أعرفوش ما أنا:"  قلت

 ".عذبتوه

 ".بس رجله فى تقحٌات دى ال:"  قالوا

 ذراعٌه وعلى,  واضحا قدمٌه وفى متولً ٌدي فى السجابر إطفاء أثر كان

 مطفٌة سجاٌر دى:"  صارخة قلت ولذا لها ٌرثى حالة فى ٌبدو وكان..  المكشوفتٌن

 ". ورجلٌه إٌدٌه فى

 "تقٌحات دى لك قلنا"  أحدهم قال

 "متولً؟ ٌا رجلك فى اللً إٌه:"  وسؤله متولً إلى التفت ثم
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 أعرفش ما:" وأردد وأبكً أصرخ بدأت!"  أفندم ٌا تقٌحات دى:"  الفور على فؤجاب

 حاجة منً حاتعرفوا وال...  حاجة حاأقول مش أنا..  اسؤلوها عندكم هٌة..  حاجة

 . نفسً حاأموت أنا..  نفسً أموت عاٌزة أنا... 

 .المؽلق الباب خلؾ وحدي وبقٌت.  جمٌعا وخرجوا متولً سحبوا

 الشباب سن فى عجوز

 

 وكلما.. حالً إلٌه آل فٌما أفكر وجلست معاندة والنفس,  قاتمة األفكار أصبحت

 . عمرو ولدي وفى المشٌر فى أفكر أروح – ٌتركونً حٌن - نفسً إلى خلوت

 أدري ال وخوفا, وألما,  حزنا تحمل إذا به فكٌؾ حزنا ٌتحمل أن القلب على ثقٌل

 . عادوا هواجس فى أنا وفٌما بؤخوتً وال بوالدتً وال بالمشٌر فعلوا ماذا ماذا

 وفى وخرجنا معهم نهضت"  معانا تعالً..  مدام ٌا ٌالبل:"  قابلٌن على دخلوا

 .وجفاء خشونة تصرفاتهم

ً   ٌسٌرون وهم,  بانقباض أحسست  سلما وجدنا النهاٌة وفى الطوٌل الممر عبر ب

 بى اتجهوا.  ضٌقة حارة على ٌفتح كبٌرا حدٌدٌا بابا رأٌت نهاٌته وفى علٌه نزلنا

 طوٌبل ممرا دخلوا ثم..  آخر بناء أمام بنا فإذا,  منه دخلوا بابا وفتحوا الٌسار ناحٌة

 . دخلنا الٌسار على حجرة أول وعند..  مظلما

 وتسجٌل تصوٌر أجهزة بها ٌكون أن وتوقعت,  بالثقوب ملٌبة الحجرة جدران كانت

 وحذاء,  نظٌفا قمٌصا ٌرتدي كرسً على جالس مهدم شٌخ على عٌناي وقعت ثم

 . جورب بدون

 الجزء فى بادٌة حروق وآثار قمٌصه فى الدم من بقعة فبلحظت الرجل إلى نظر

 ...!!متولً -:  فزعة صرخت قدمه من العاري

 خابٌتان وعٌنان,  مٌت أصفر فالوجه اآلن أما وصحة نشاطا ٌفٌض شابا متولً كان

 . منكسرتان
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 كدة؟ خلتوه إزاى..  كفرة ٌا فٌه عملتموه اللً اٌه:  صراخً واصلت

 . وحزنً ؼضبً آثار,  أمامً المهدم الرجل فهذا,  أعصابً أفقد مرة أول كانت

: متولً"  ٌكون أن أرادوا الذٌن وهم,  لهم مفاجؤة كان وكبلمً صراخً أن وٌبدو

 !! قلت ما تسجل أن مستحبا ٌكن فلم تدور التسجٌل أجهزة كانت ولما لى مفاجؤة

 االستؽبلل هذا منع كٌفٌة وفى المشٌر ضد متولً ٌستؽلون قد أنهم فى أفكر أنا وفٌما

 .لٌصافحنً متولً نهض

..  ٌعرج أنه فتبٌنت واحدة خطوة نحوى وخطا بصعوبة الوقوؾ ٌحاول رأٌته

 جثة إال هنا من حاتخرجً مش ثانٌة مرة صرخت إذا:  مهددا الجاحظ منً وأقترب

 . هامدة

..  فٌها واللً الدنٌا تهون شفته أنا اللً بعد:  عنً قهرا بً ٌعصؾ والؽضب قلت

ً   عملتم تبقوا موتونً ولو  متولً سؤلت صمتهم وخبلل قلٌبل وصمتوا...  معروؾ ف

 . ٌرد ولم...  زابؽتٌن بعٌنٌن متولً إلى   نظر" ؟ إٌه فٌك عملوا:" 

 ".المشٌر؟ مرات دى مش:"  أحدهم فٌه صاح

 . المشٌر سٌادة مرات سٌادتها..  طبعا...  آه:"  ضعٌؾ بصوت متولً قال

 ؟ أمتً من متجوزٌن آخر وسؤله

 .. 91 سنة أو..  93 سنة أذكر ال..  أفندم ٌا طوٌلة سنٌن من:"  قال

 ". الماكٌنة موضوع لنا أحكى:" الجاحظ قال

ً   قال المشٌر سٌادة ٌوم فى:" متولً قال  من حد أحسن,  البدروم من المكنة خذ ل

 عندها ودٌتها وفعبل,  المدام عند وودٌها...  الرٌس ضد حاجة علٌها ٌكتب الضباط

 . كدة بعد حاجة عنها أعرفش وما الهرم فى

 "المنشورات؟ علٌها بٌكتب كان ومٌن" ":" الجاحظ"  قاطعه
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 منشورات فٌه كان وإذا..  البٌت فى منشورات كتب حد فٌش ما:"  متولً قال

 ".أل والبل المنشورات فى اللً هٌة المكنة حروؾ كانت إذا تتاكدوا تقدروا

 .السإال قد على جاوب...  تحلٌل عاٌز مش" : الجاحظ صاح

 أنه لى ٌبدو كان الذي"  الناس ابن"  األنٌق الشاب تباعد بٌنما بً تحوطوا هنا وإلى

 .اللعبة هذه على الوحٌد المتفرج

 أفسد أن وأردت,  بمتولً فعلوا عما تساإالت إجاباتً وكانت باألسبلة أمطرونً

:"  متولً قمٌص ٌلطخ الذي الدم إلى فؤشرت الوقت طوال الدابر والتصوٌر التسجٌل

 فٌه عملتم لٌه..  جسمه على اللً التعذٌب شاٌفٌن..  قمٌصه على اللً الدم شاٌفٌن

 "؟ كدة

 وفى....  أعلً إلى وجرونً...  سحبونً...  وعنؾ بقسوة معً تصرفوا ذاك إذا

 ألقت قوٌة دفعة دفعونً ثم...  حجرتً بلؽت أن إلى ٌدفعوننً ظلوا الطوٌل الدهلٌز

 .الباب وأؼلقوا األرض على بى

 رجال أصؽر مع كدة عملوا كانوا إذا:"  نفسى فى أقول وأنا,  أتحرك ال مكانً بقٌت

 المشٌر؟ فى إٌه حاٌعملوا أما..  المشٌر

 

 الحلـــــم

 

 فى تطن والهواجس واألفكار,  الحدٌدى السرٌر على وارتمٌت,  متثاقلة نهضت

ً   الحكٌم عبد قول وتذكرت دماؼً  ورابى ٌجري,  تركته إذا الصٌد كلب مثل إنه: ل

 "ٌعقرنً

 نسٌبا أو قرٌبا امرأة وال رجبل ٌترك ولم..  قواه بكل اآلن وراءنا ٌجري ذا هو وها

 .جمٌعا ٌعقرنا حتً الجمٌع ٌطارد فهو
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 . النوم فى فاستؽرقت اإلعٌاء انتبابنً ثم

ً   دخل ثم,  أبٌض سرٌر على أنام أنً,  منامً فى رأٌت  بدلة فى الحكٌم عبد عل

 . الحزن علٌه وٌبدو رمادٌة

 بعٌد خلٌنً أل:"  قاببل رفض لكنه...  بجواري ٌجلس أن منه وطلبت بمقدمة فرحت

 من جاي أنا:"  لى وقال,  علٌها وجلس الحابط بجوار منخفضة كنبة إلى ومشً" 

 ".نعم:"  قال"  الروسٌة السفارة:  قلت.."  الروسٌة السفارة

 

 ". بكره شا كل حاتعرفً"  قال" ؟ هناك إٌه بتعمل كنت:"  سؤلتها

 النهار وقضٌت,  سببه أدرى ال عمٌق بحزن أشعر وأنا,  الصباح فى وصحوت

 . لؤلكل شهٌة أجد لم الؽداء طعاما لى أحضروا وعندما قلقلة

 االكتباب من الحال هذه على رأونً وعندما,  االستجواب فرقة جاءت المساء وفى

 "النهاردة؟ مالك:"  أحدهم سؤلنً ثم البعض بعضهم ؼلى نظروا والفتور

 ".وقلقانة حزٌنة بس..  عارفة مش:"  قلت

 عرفنا إحنا..  تتكلمً علشان األوان وآن..  كثٌر علٌكً صبرنا أحنا:"  الجاحظ قال

 .حاٌفٌدك مش ده بس المخابرات أعمال على مدربة أنك

 ".وفٌن؟..  ؟ مدربة:"  سؤلته

 من ٌوم فى أتصور كنت أنا هوه... ؟ ولٌه إٌه على حاأتدرب:"  واسترسلت ٌرد لم

 ولو حد بال على ٌخطرش ما دلوقت لٌه بٌحصل اللً..  كدة لى ٌحصل إنه األٌام

 ". كافر

 "تعترفً؟ لٌه عاٌزة مش..  المشٌر زوجة أنك عارفٌن احنا:"  قال

 تفلح ولم وتقفل تفتح أفواه سوي شٌبا أسمع أعد ولم..  ممبل معادا الحدٌث اصبح

 . حٌاة فهو ل   بالنسبة أما, عمبل لهم بالنسبة األمر كان فقد تهدٌداتهم
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ً   احضروا فقد العشاء أما..  لٌه سؤلتش وما سجابرى صرؾ رفضوا الٌوم هذا فى  ل

 . فتركونً تركته ولكنً جفافا أكثر جبن قطعة وعلٌه جاؾ رؼٌؾ نصؾ

 اللٌلة هذه وفى النوم ؼمرنً حتً,  والظنون الهواجس مع وقتا أمضٌت..  وكالمعتاد

 . المنام فى عامر رأٌت أٌضا

ً   ودخل ضٌقة حجرة فى مرتبة فوق األرض على مستلقٌة رأٌتنً  مرتدٌا عامر عل

 : هامس بصوت لى وقال الباب عند ووقؾ....  بنً فى أبٌض قمٌصا

 

 وهٌكون ٌؤخذونً ٌٌجوا راح اتنٌن فٌه...  دلوقت أقوله راح اللً كوٌس افهمنً" 

 ما ولكن...  معاهم الخروج منً وٌطلبوا..  الرقة ٌمنتهً بٌعاملونً أنهم علٌهم باٌن

 ". حاجة كل حاتعرفً وانتً وراٌا بصً أخرج ولما..  تصرفاتهم تصدقٌش

 بلطؾ وقاال ذراعا منهما كل وتؤبط...  به مرحبٌن المشٌر على الرجبلن أقبل وفعبل

 ". معانا سٌادتك اتفضل:" 

 . ذراعٌه ٌتؤبطان وهما معهما خرج ثم, قال بما ٌذكرنً وكؤنه بحزن إلى   عامر نظر

 درجات ببضع تنتهً كبٌرة صالة ٌعبرون فوجدتهم...  وراءه ألنظر مكانً من قمت

 جرا ٌجرانه رأٌتهما حتً السلم رأس عند أصبح كدت وما خارجً باب ثم السلم من

 تتحرك بدأـ,  سٌارة ٌركبونه فرأٌتهم عدوا السبللم نزلت...  معاملته وٌسٌبون

 . الٌسار ناحٌة واستدارت

 رأٌت ثم...  سور وحولها واحد دور من مكونة قدٌمة فٌبل أمام تقؾ العرب رأٌت ثم

 وما...  أنظر وقفت عٌنً أمام ؼابوا أن وبعد,  المبنً داخل إلى ٌدفعانه الرجلٌن

 هذا من ٌنبعثان ونارا,  دخانا ورأٌت.. انفجار صوت دوي حتً لحظات إال هً

 . المبنً

 

 الموت رابحة
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 تسكبان عٌناي قلبً ٌمؤل وحزنها بخٌالً عالقة الرإٌا وأطٌاؾ الصباح فً استٌقظت

 على بؽزازة المنهمرة الدموع برؼم,  أبكً أنً أشعر أكن لم,  عنً رؼما الدموع

 .خدى

 الحالة هذه فى وأنا على   تقع عٌونهم كدت وما,  االستجواب فرٌق,  الحجرة ودخل

 . وجوههم على اإلستؽراب وعبلمات صامتٌن وقفوا حتً

 نشوفك مرة أول دى..  لٌه بتعٌطً:" سؤلنً الذي" الناس ابن"  تكلم من أول وكان

 "؟ إٌه فٌه..  بتعٌطً

 بعضهم إلى نظروا.  بتنزل دموعً عارفة مش لكن...  بعٌط مش أنا:"  قلت

 رادٌو جهاز ٌوضع كان حٌث السرٌر جانب إلى منهم واحد التفت ثم.  صامتٌن

 . ٌومٌن منذ انتزعه قد كان منهم واحد

 "؟ حاجة قالك حد فٌه":"  الناس ابن:"  قال

 حاٌقول مٌن ٌبقً...  ؼٌركم حد بؤشوؾ ومش م...  بالمفتاح مقفول الباب:"  قلت

  ً  "إٌه؟ لً وحاٌقول.. ل

 ".لٌه؟ بتعٌطً أنت..  بنسؤل كدة عشان:" الجاحظ قال

 هذه ٌبتسم لم..  لٌه عارفة مش...  شدٌد بحزن حاسة بس...  عارفة مش:"  قلت

 الحجرة وؼادروا.. حٌرة فى البعض بعضهم إلى نظروا ثم – عادته ؼٌر على المرة

 . صامتٌن

 وجلسا...  وبلوزة بنطلونا ترتدي منهما كل,  امرأتان الحجرة دخلت دقابق وبعد

 . الحجرة فى معً

, دشا أخذ أن إحداهما على   عرضت وهناك.  إلٌها فؤخذانً الحمام إلى الذهاب طلبت

 الثٌاب عنً لتخلعا أٌدٌهما امتدت حتً,  الموافقة أعطً كدت وما,  بالفكرة فرحبت

,  وتتلصص, وتتحسس,  جسمً من أجزاء إلى تندس وأصابعها...  مقززة بطرٌقة
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 وتقدمننً" استنً:"  إحداهن فصاحت باالنصراؾ وهممت فٌهما فصرخت,  وتبحث

 . الطوٌل الممر فى بها نمر التً األبواب لتؽلق األخرى

 أنتم:  سؤلت.  وجودهما فكرهت والقسوة العنؾ إلى ومالتا,  معً معاملتهما وتؽٌرت

 لٌه؟ معاٌا جاٌبٌنكم

 .."ونساعدك نونسك علشان:"  إحداهن قالت

 ". مساعدة محتاجة مش أنا لكن:"  قلت

 .معاكً حانقعد,  عاٌزة مش والبل عاٌزة..  معاكً حانقعد:"  األخرى ردت

 إن,  أعٌنهم عن أؼٌب ٌتركانً لم..  الحجرة داخل لمراقبتً جاءتا أنهما أدركت

 حتً مضاء النور مصباح ٌظل أن على وأصرتا...  األخري بقٌت إحداهما خرجت

 !! الصباح

 بنسختٌن أمامً وألقوا,  بكراسٌهم األربعة وجاءنً...  المرأتان اختفت الصباح وفى

 ".المشٌر انتحار"  الكبٌر المانشٌت عٌنً وأخذ...  واألخبار األهرام جرٌدتً من

 تملكتنً الضحك من نوبة فإن.  قط بال على لهم ٌخطر لم,  فعلً رد أن شك وال

 .وأضحك.. وأضحك...  أضحك فانطلقت,  فعلهم رد أرى وأنا,  وتزاٌدت

!!  هجماتهم من هجمة فشلت كلما خلسة ٌبتسم أن تعود وقد.. ٌبتسم"  الناس ابن كان

 "؟ مات ألنه بتضحكً أنتً:"  مستؽربٌن قالوا

 الجرٌدة هذه أن,  روعً فى هللا ألقً فقد,  ضحكً سر الواقع فى ٌعرفوا ولم

 الٌؤس فٌنتابنى مات المشٌر بان القناعً,  لً خصٌصا صنعوها وأنهم مزورة

 . ٌرٌدون ما بكل لهم وأعترؾ

 – الصاعقة قابد – هرٌدي جبلل كان إن حدث فقد فراغ من الخاطر هذا ٌؤتنً ولم

 صاعقة فرقة الناصر عبد جمال أرسل فقد اإلنفصال بعد علٌه مقبوضا سورٌا فى

 جمال أمره الفرقة وصول وبعد,  حلب مدٌنة على لئلستٌبلء هرٌدى جبلل بقٌادة

" الم زة"  سجن فى ووضعوه علٌه فقبضوا,  معه ومن نفسه بتسلٌم الناصر عبد
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 انقبلب وقوع عن أخبار بها جرٌدة له فطبعوا...  ٌتكلم لم ولكنه شدٌدا تعذٌبا وعذبوه

 . عامر الحكٌم وعبد الناصر عبد جمال مقتل وعن,  مصر فى

 السوري بالتلٌفزٌون أذٌع شرٌطا له وسجلوا هرٌدي جبلل تكلم األخبار هذه وإزاء

 وقال شكره عامر الحكٌم عبد عن سؤلوه ولما,  الناصر عبد لجمال مرٌر نقد وفٌه,

 ".. ٌرحمه هللا...  وجدع طٌب راجل كان:" 

 استقبال سٌستقبلونه أنهم ٌظن وهو 91 سنة حرب بعد – هرٌدي جبلل عاد ولما

 .واعتقاله علٌه بالقبض أمرا وجد مصر فى األبطال

 فى انخراطً سر هذا فكان.. اآلن اللعبة نفس معً ٌلعبون أنهم ظننت فقد لذا

 .الضحك

 ؼرٌبة إنسانة أنتً:"  عجٌب مخلوق إلى ٌنظر كمن إلى   ٌنظر وهو"  الجاحظ"  قال

 !!".قلب عندكٌش ما...  قوي

 باعتباره طبعا علٌه وأحزن..  جوزي أخو من أكثر مش فهو..  مات كان إذا:"  قلت

 . مصر حكم فى بٌشارك وكان,  مصرٌا

 تخدي حاتقدرى مش...  مصلحتك عاٌزٌن إحنا:"  وقال منً" الناس ابن" تقدم

 مات وهو..  دي بالطرٌقة حقك ٌضٌع وراح...  البنك معاش وال...  لٌكً معاش

 نخلٌكً نقدر إحنا...  ابنك مصلحة فى فكري...  المٌت من أبقً والحً وانتهً

...  بالسواق وعربٌة...  فٌها تعٌشً فٌبل..  المشٌر زوجة ٌناسب اللً كل تخدي

 .الدستوري حقك وده..  الدولة حساب على كله وحرس

,  تركونً ثم..  بذهولهم فعبل أحسست وقد...  الضحك من مزٌجا جوابً وكان

 .المشٌر موت فكرة ٌرفض وعقلً

 

 المخابرات مبنً حول نزهة
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"  برفق وقال.  والوداعة الطٌبة علٌه بدت وقد" الناس ابن"  جاء الٌوم هذا مساء فى

 وفعبل...  بره شوٌة ونتمشً دى األوضة من نطلع تعالً..  تؽٌٌر محتاجة إنك أعتقد

 ". خرجنا

 ٌطل كبٌر بسور محاطا المبنً ووجدت آخره عن مفتوحا الحدٌدي الباب وجدت

 . حارة على

 . وجٌبة ذهابا نتربص أخذنا الحارة هذه فى

 تخرجً علشان مصلحتك عاٌز وأنا..  دلوقت وحدنا احنا:"  بقوله معً الحدٌث بدأ

 وحوش دول...  ده الجو من أنقذك علشان لٌة فرصة آخر ودى...  بسرعة هنا من

 حاجة عنك عارؾ حد وال...  وحدك دلوقت وأنتً,  حاجة أى ٌعملوا وٌقدروا... 

 خبر فى وتبقً عنك حكاٌة تؤلٌؾ من أسهل فٌش ما عارفة وإنتً فٌن أنتً وال... 

 كدة عشان...  شرفك تمس حكاٌات مثبل...  ٌلعنك العام الرأى نخلً ونقدر...  كان

 أنقذك أقدر عشان شا كل فى بصراحة ونتكلم...  دى المرة بذكاء تتصرفً عاٌزك

 . دول الوحوش من

 "؟ إٌه عاٌز:"  سؤلته

 ومصطفً حسن من ورق ومعانا المشٌر مرات إنك كوٌس عارفٌن إحنا:"  قال

 ودلوقت,  المشٌر أخوهم ابن ٌبقى عمرو إن وقالوا,  أخوهم مرات أنك المشٌر أخوه

 بعد وتحركاته,  ٌكلمه أو,  بٌزوره كان مٌن منك نعرؾ عاٌزٌن,  مراته أنك بما

 . الهزٌمة عن قاله كبلم وأى,  الحرب عن وآراءه,  الحرب

 فٌها حاتشوفٌنى مرة آخر دي:"  قال". المشٌر أعرفش ما إنى لحضرتك قلت:"  قلت

 .... كدة لؽاٌة انتهً ودورى.. 

 

 بالكرباج استجواب
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 أنهم وٌبدو فٌها وتركنً. زنزانتً إلى" الناس ابن"  بً وعاد...  الفسحة انتهت

,  الباب فتح حتً دقابق إال هً فما" الدحلبة"  مرحلة من عودتً انتظار فى كانوا

 ذات الحجرة داخل نفسً ووجدت...  األرضً الدور إلى وأخذنً الجاحظ ودخل

 . والصورة الصوت لتسجل حوابطها فى الثقوب

 

 !! بوقاحة معً ٌتصرؾ فظا قاسٌا فبدأ الجاحظ طباع فى تؽٌٌرا الحظت

 إنتً ٌا احنا ٌا...  أوامر عندنا...  أبدأ هنا من تطلعً راح مش:"  نابٌة بلهجة وقال

 لعبة أنها فعبل"  لها أصلح ال وأنا...  قذرة لعبة السٌاسة:"  المشٌر قول تذكرت.. 

 األصلع هذا من فرار الموت وتمنٌت شا كل على فهان بالهوان وأحسست...  قذرة

 .الناصر عبد أجهزة تلمٌذ

..  رأسً فوق ٌدي وضعا...  اثنان بً وأمسك,  بٌده كرباجا" الجاحظ"  أمسك

 األرض على مرتمٌة نفسً فوجدت أفقت, ,.....  جسدي ٌمزق الكرباج وانهال

 ٌتكلم كان قبل من أره لم وجه على عٌناي فوقعت بصعوبة ونظرت الحجرة بنفس

 حاتفضلً..  إنتً ٌا إحنا ٌا أوامر عندنا إحنا:"  قال...  بصعوبة أسمعه وكنت

 ".ثالث فٌش ما تتكلمً ٌا...  ٌاتموتً ٌعنً..  ساعتٌن كل تتضربً

 الجاحظ قال أفقت وعندما..  أخري مرة الوعً فقدت حتً بالكرباج ضربً وعاود

 حا ومش,  سٌجارة حاتدوقى ومش,  ومٌة حاؾ عٌش حاٌكون النهاردة من أكلك:" 

 إنهم األٌام من ٌوم فى وحاتتمنً.. جدٌد نظام فٌه ٌوم كل...  أبدأ هنا من تخرجً

 .."إنتً ٌا إحنا ٌا..  الحاؾ العٌش ٌدوكً

 أتمنً وكم...  معدودة أٌامً وأصبحت الضوء أعطوه لقد"... الجاحظ"  عبارة نفس

 . الموت
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 وكلما.  علً مر قد الوقت من كم أدري أن دون المفزعة الحجرة هذه فى ومكثت

 .جراحً ٌضمد طبٌبا أجد,  جلد نوبة بعد أفقت

 سؤلنً.. معاٌا بٌتمشً كان اللً الراجل أشوؾ عاٌزة وقلت" الجاحظ"  إلى نظرت

 "ؼٌه؟ فى عاٌزاه:" 

 .."معاه أتكلم حا:" قلت

 ". أنتً ٌا ٌاإحنا...  معاكً أخرتها نشوؾ لما:"  قال

 وقال حدة على وبٌنه بٌنً الحدٌث ٌكون أن واشترطت"  الناس ابن"  جاء وبالفعل

 ..."ونصحتك,  قلتلك مش أنا

 عشان لكن,  المشٌر أحمً عشان بس مش فده...  اتكلمتش ما كنت إذا:"  له قلت

 . الناصر عبد أحمً كمان

 "؟ الرٌس تعرفً أنتً"  بسرعة فسؤلنً..  قولً باؼته

 من ده كل لها حصل,  زًٌ واحدة أن المفروض لكن...  أجاوب أقدرش ما:"  قلت

 ابنً وحٌاة حٌاتً هددوا لو حتً ظرؾ أي فً...  حاتتكلم مش ٌبقً تتكلم ما ؼٌر

 ". الرضٌع

 ". تتكلمٌش ما ولٌه:"  تساءل

..  المبنً فى التسجٌل أجهزة إلى ٌرسل,  جٌبه فى مٌكرفونا ٌحمل أنه أشعر كنت

 : فقلت, الناصر عبد للربٌس قوله أرٌد ما ٌرسل التسجٌل هذا لعل,  نفسً فى فقلت

...  أفكها بدأت وإذا,  بعضها فى داخله والخٌوط...  جدا مكعبلة البكرة إن الحقٌقة -

 . األطراؾ كل ٌفٌد راح البكرة فك وعدم...  الخٌوط كل حاتنفك

  حاجة فاهمٌن مش ونطلع الرٌس تعرفً كنتً لو مصٌبة:"  وقال مبتسما إلى نظر -

 "لوحدك مش:"  قلت -
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 ".أفهم وازاي:"  قال -

 المقابلة وانتهت.  مكانً تبقً راح وإال..  تفهمش ما إنك مصلحتك من:" قلت -

 فى أم ٌقظة فى أأنا أدري ال صرت حتى شا كل عن بدنً أآلم تشؽلنً ومكثت

 . نعاس

 الحٌن وبٌن أنام وال م أنا فكنت..  علٌه أمٌل أن أستطٌع موضع جسمً فى كان فما

 بٌن وأعٌش,  الناصر عبد لجمال ورسالتً" الناس ابن"  رأسً فى ٌومش والحٌن

 وما,.  قتلً إلى تدفعهم...  ولعلها,  عنً وٌفرج بنتٌجة تؤتً فلعلها والرجاء الخوؾ

 . األلم بمشاعر الملً اإلنتظار سوي على كان

 بعناٌة األرض فوق من ورفعونً وإهتمام عجالة فى قادمٌن جاءوا تقرٌبا ٌوم وبعد

 على قادرة أعد ولم والسجابر الطعام تقدٌم فً وبدأوا,  كرسً على وأجلسونً.. 

 أصبحوا فجؤة!! ؟ اآلن ٌفعلون ما ٌفعلون لماذا وال... ؟ فعلوا ما بً فعلوا لماذا فهم

 ٌخاؾ المكان هذا فى اإلنسان إن الخوؾ فركبنً...  والدماثة الرقة منتهً فى

 أ، على ٌعودونك فهم القسوة ٌخاؾ كما الرقة ٌخاؾ العبوس ٌخاؾ كما البسمة

 . شا كل من شرا توجس

 "؟ إٌه عاٌزٌن انتوا:"  وسؤلتهم

 . الرٌس عند موضوعك...  حاجة منك زٌن عاو إحنا:"  أحدهم فقال

 بالدور الضٌقة حجرتً إلى حمل وحملونً, عنً أٌدٌهم برفع األمر جاءهم فقد إذن

 أعرفها ال عقاقٌر لى قدم طبٌبا لى وأحضروا...  السٌر أستطٌع أكن فلن,  األول

 . جراحً وضمد

 سوي منهم تطالعنً تعد ولم السٌر من تمكنت حتً ساعات أم أٌام أمرت أدر ولم

 !!ودودة باشة وجوه

 !! أطمبن ولم..  مختلفة أدوارا أفراده ٌإدي, تمثٌل فرٌق وسط فى كانً.. وعجبت
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 ورأٌت مفتوحا الباب وتركوا خرجوا – ودٌة زٌارة زارونً ان بعد األٌام أحد وفى

 هامة شخصٌة أن بمعنً إشارة وأعطانً سبق الذى الصؽٌر الشاب الباب فتحة من

 . المعنً بهذا المرة هذه إشارات الشاب وأعطانً...  ستؤتً

 ودبت,  حجرتً به الذي الممر فى,  والمرج الهرج ساد حتى طوٌل وقت ٌمض ولم

 ثم...  وتفتح تقفل وأبواب موبٌلٌا ونقل,  وتنظٌؾ كنس من نشة حركة المبنً فى

 .بالمفتاح الحجرة أؼلق من جاء

 الضٌق الممر فى وإٌابا دهبا المهرولة األقدام أصوات تصلنً كانت حجرتً ووفى

 أخذانً ثم,  أصلع اللون أسمر طوٌل شاب ومعه"  الناس ابن"  حضر ساعات بعد

 إلى ومنها المبنً هذا ربٌس حجرة أنها وٌبدوا األسبلك ذات الفسٌحة الحجرة إلى

 . بالمكتب ملحقة صؽٌرة حجرة

 منً طلبوا,  شاؼر كرسً أمامه كان... , مستدٌرة مابدة إلى ٌجلس شخصا وجدت

 . علٌه الجلوس

 !!" شرؾ سامً أنا:"  بنفسه عرفنً أن إلى...  صامتة إلٌه أنظر جلست

 وهو رتٌبة بحركة جذعه ٌهز وأخذ والتحدي,  والعجرفة,  التٌه من بحالة منتشٌا

...  لنا رجع المبنً خبلص دلوقت..  ده المبنً أدخل أقدرش ما كنت أنا:"  ٌقول

 للركب ٌبقً حا والدم...  أٌدى تحت بقً – بدران شمس ٌقصد – طوٌلة رقبة وأبو

 .." انتهت خبلص دي بٌضة ثورة حكاٌة.. 

 عفنة رابحة أشم أنً إلى وخٌل..."  البلد حٌخربوا:"  المشٌر قول وتذكرت

..  النهارده عنده كنت أنا"  كرسٌه على عجبا ٌتٌه وهو,  شرؾ سامً واسترسل

..  حؤكسرها..  دي الطوٌلة ورقبته...  علٌه راحت خبلص..  قنزحة ٌبطل له وقلت

 "..هاها هاها...  خالص أمحٌها حا دأنا..  أل

 : قال فٌما النكتة أٌن أر لم كنت وإن بقوة شرؾ سامً وضحك

 ".السمسة قد تبقى... الطوٌلة رقبته أخلً حا وأنا:"  حدٌثه أكمل ثم
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 عارؾ كنتش ما وأما..  علً ٌرد قدر وال:"  قال ثم ٌضحك وهو جزالنا واهتز

 فى تلٌفون عندوش ما دلوقت أهو..  وشً فى السكة ٌقفل أكلمه ما وكل...  أكلمه

 "وشً فى ٌقفله السجن

 أشاركه أن منً ٌرٌد كان ولعله,  بعٌنٌه ٌرمقنً وهو,  الشماتة ضحكات أرسل ثم

 . فكاهة ٌظنه ما على الضحك

 أنت وبٌطمنك.. االمتحان فى نجحت وبٌقولك...  منك مبسوط الرٌس:"  قال ثم

 ". الرٌس من جواب معاٌا وأنا حماٌته فى عمرو وإبنك

 من مكون" الفولوسكاب"  حجم فى خطابا"  سامسوناٌت"  شنطة من وأخرج

 : كبلمه فى مستمر هو بٌنما لى وأعطاهما ورقتٌن

 "علٌها تجاوبً علشان شخصٌا الناصر عبد جمال الربٌس من أسبلة دى" 

 .. الحمٌد عبد برلنتً السٌدة إلً الناصر عبد جمال من

 .. الناصر عبد جمال بخط الورقة كانت

 – عمرو وابنً أنا – قلت مهما أمان فى سؤكون بؤنً بطمؤنتً خطابه ناصر بدأ

 سامً مع وأن,  أحد به ٌعلم ال سرا سٌكون أألمر وأن,  جرابم من فٌه كان ومهما

 – الظرؾ فى وأضعه,  أشاء ما الورق فى أكتب أن وأستطٌع ورق به ظرفا شرؾ

 .أسبلته على الصرٌحة باإلجابة وذلك.  تجاهه نٌتً حسن من ٌتؤكد أن ٌرٌد

 ٌهمك وأنت.. البركان مثل ٌؽلً الجٌش أن تعلمٌن ال أنت: "  أٌضا فٌها جاء ومما

 وأى... ؟ تؤتً أٌن من الضربة أعرؾ وال..  البلد على خطورة وهناك..  بلدك

 إلى ٌوصلنا خٌطا تكون أو لدٌنا الصورة تكملة على وتساعد,  ستفٌدنا عندك معلومة

 منً صكا هذا واعتبري,  شا كل فى معك بٌتكلم حكٌم أن أعرؾ وأنا – ٌفٌدنا ما

 .تماما كابنً أعتبره الذي ولعمرو لك باألمان

 مبلػ اختاره وقت أى فى لى ٌوضع وأن,  الخارج فى العٌش استطاعتً إلى أشار ثم

 . حٌاتً طول وٌؽنٌنً ٌكفٌنً
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 الناصر عبد أسبلة

 

 – له قال ألنه الهزٌمة عبلج فى عامر الحكٌم عبد رأي حول تدور األسبلة وكانت

 عامر الن تفصٌلً بشكل الرأي هذا وٌرٌد,  ذلك عبلج الممكن من أنه – لجمال أى

 كٌؾ؟ ٌتساءل – ناصر أى – وهو"  حلها ٌمكن مشكلة أنها"  قال

 اسما ناصر ٌسمً عامر كان وهل معً حدٌثه أثناء ناصر عن عامر ٌقول ماذا ثم

 ؟ وصفٌا

 ؟ الناصر لعبد بالنسبة وأقواله وأرابه..  الهزٌمة بعد من نصر صبلح موقؾ هو وما

 وهل خلٌل وعصام.. ؟ الناصر عبد لجمال بالنسبة رضوان عباس موقفً وكذلك

 بٌتً فى معً جلساتهم فى قالوا وماذا.... ؟ الهزٌمة بعد كثٌرا حكٌم ٌزور كان

 ؟ بالهرم

 ٌجلس ثم.  الحجرة أرجاء فى ٌتحرك قلقا سامً كان القراءة فى استؽراقً وأثناء

 بسإال فاجؤنً ثم. حولً الحجرة فى لٌسٌر أخري مرة ٌنهض ثم كرسٌه على

 : عجٌب

 ؟ لهم بالنسبة شً عن تحدث وهل... الروس فى إٌه رأٌه كان المشٌر سٌادة -

 كان لكن.. الروس بٌكره المشٌر سٌادة أن عارفٌن إحنا:  فاستطرد إجابتً ٌنتظر ولم

 ؟ عنهم إٌه بٌقول
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 وضروري...  بصراحة للرٌس رأٌه وبٌقول..  واضح المشٌر"  وقلت إلٌه نظرت

 إحنا – أمرٌكً..  عمٌل شٌوعً فٌها قال اللً الجٌش فى خطبه عارؾ إنك

 . رسمٌة وؼٌر رسمٌة مناسبة كل فى بٌعلنه رأٌه كان ٌعنً. مصرٌٌن

 مقاببلت أو...  أحداث عن كبلم مقالش سٌادته لكن..  ده عارفٌن إحنا..  آه:"  قال -

 ؟ بالروس خاصة – تفاصٌل اي ٌعنً -

 الخطاب كان األسبلة قراءة أتابع.  الرٌس خطاب إلى ناظرة برأسً وأطرقت

 وما ٌقولون كانوا وعما,  وزاروه المشٌر كلموا الذٌن الجٌش قواد عن أسبلة ٌتضمن

 ؟ أسماإهم هً

 ٌتقابل؟ كان من ومع...  األخٌرة الشهور فى الحكٌم عبد ٌذهب كان وأٌن

 خببت؟ وأٌن الكاتبة اآللة عن سإال ثم

 الربٌس معك ٌرسل لم:"  شرؾ سامً سؤلت,  الخطاب قراءة من انتهت أن وبعد

 "ظرفا؟

 بحجم فارؼتٌن ورقتٌن به فوجدت فتحته الذى الظرؾ وناولنً"  الظرؾ هذا:"  قال

 : الكتابة فى وبدأـ..  الفولسكاب

 . الناصر عبد جمال إلى الحمٌد عبد برلنتً من

 الشكل هو هذا أن منً ظنا االستهبلل بهذا الخطاب بدأت أن للقارئ هنا وأوضح

 ال حتً. , الناصر عبد خطاب فى قرأت مثلما...  الرسمٌة المخاطبات فى المناسب

 !!ساذجة كنت كم اآلن وأدرك" البروتوكول"  مع ٌتفق ال خطؤ فى أقع

...  أحدا ٌضر لن"  الكاتبة اآللة موضوع أن فكرت الكتابة فى أمضً أن وقبل

 اآللة قصة شرحت المهم – للتفكٌر وقتا وألكسب الصفحات به أشؽل أن ورأٌت

 ٌستعملها ال حتى,  الكارتون من صندوق فى أحضرها متولً أن وكٌؾ الكاتبة

 بٌنه الخبلؾ تضٌق ٌمكن حتً بالجٌزة عامر الحكٌم عبد منزل فى المقٌمون الضباط

 وأنا,  القري إحدي فى لٌدفنها أختً لخطٌب أعطٌتها وصلتنً وعندما,  ناصر وبٌن
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 تستعمل لم أنها من الربٌس ولٌتؤكد نٌتً حسن إلثبات,  بنفسً إلحضارها مستعدة

 .التحقٌقات فى قولً صدق فعبل وظهر ذلك من متؤكدة وكنت,  ضده

 . بالحسنً سٌرته وٌتناولون الربٌس ٌحبون الجمٌع أن:"  عام بشكل وقلت

 أما أعرفه ال فؤنا,  مشكلتها تحل وكٌؾ الهزٌمة فى عامر رأي عن سإال عن أما

 خطابً وختمت.  قط عنها أسمع لم فإنً الهزٌمة أسباب علٌها سجل التً األشرطة

 فعبل وأنه عامر مثل الخلؾ من ٌطعنه وال فٌه ٌثق وفٌا شخصا ٌجد لن ناصر بؤن

 أال ورجوته ناصر إلى اإلساءة مجرد ٌحاول إنسان أي ضد وٌقؾ.  وٌحترمه ٌحبه

 . بٌنهما ٌتدخل أن ألحد ٌسمح

 بلػ:"  شرؾ لسامً وقلت...  وأؼلقته الظرؾ فى ووضعتهما الورقتٌن طوٌت

 . عامر أري أن هو..  فقط واحد طلب لى ولكن...  حاجة عاٌزة مش أنً الرٌس

 

 عامر قتلوا

 

 باالختناق شعور على وؼلب,  وحزنا لوعة نفسً فاضت,  اسمه نطقت حٌن

 أنً ؼٌر حاجة أى عاٌزة مش, أشوفه عاٌزة...  أرجوك:"  إلٌه متوسلة واسترسلت

 ". علٌه وأطمبن أشوفه

 عٌان ألنه نقدرش ما:"  ٌقول وهو صوته فتهدج بحالتً تؤثر شرؾ سامً أن وٌبدو

." 

 ". تانً رجعونً وبعدها فٌه ٌكون مكان أى إلى معك أذهب:"  قلت

 ". حادثة له حصلت هو الحقٌقة:"  قال

 " ازاى..  حادثة"  أقول وأنا,  عٌنً من الدموع فرت
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 واقفة هببت"  رصاصة فٌه وجت...  لمكان مكان من..  بننقله كنا:"  متلجلجا قال

 . بصراحة كلمنً أرجوك" ؟ حاجة له حصلت:"  مستعطفة وقلت ابكً وأنا

 ". بٌتعالج وهو...  بس ذراعه فى جت الرصاصة...  ال:" قال

 "فٌن؟:"  سؤلته

 .." تدخلٌه تقدرٌش ما..  سري مكان فى:  شرؾ سامً قال

 "خطرة؟ وحالته:"  سؤلته

 : الرهٌب للخبر وٌعدنً الكارثة من ٌقربنً أن محاوال قال

 ".أل والبل حاٌعٌش معروؾ مش..  قوي تعبانة حالته هو" 

 .."له ودٌنً.  رجلك أبوس:  مستعطفة قدمٌه على ركعت

 راح اللً وتتحمل.  جامدة تكون أعصابك عاٌز أنا:"  قال علٌه ضؽطً ازداد ولما

 ". أقوله

 ". الحقٌقة عاٌزة:"  قلت

 !!"انتحر هو:"  وقال وجهه أدار تردد بعد

 دا ٌنتحر ما المشٌر,  قتلوه:"  وعً ببل فصرخت دماؼً فى وقع انفجارا وكان

 ..." كافر ٌموتش ما عامر..  باهلل مإمن

 !!"زلزال:  معناها سرٌة شفرة صراخً وكؤن

 . الظبلم وساد الدنٌا تبدلت عٌن ؼمضة فى

 تتزاحم بشرٌة أجسام وسط أتخبط ووجدتنً,, الؽرفة ودارت األرض بً دارت

 بً ٌدور..  والزلط األسمنت خبلط إلى – شٌطانٌة بلمسة – نقلت وكؤنً...  حولً

 داخلً من ٌنطلق وصراخً وأتؤلم واتفلفص حجارته مع أتصادم وأنا,  وٌدور

 عامر ٌا قتلوك..  عامر ٌا قتلوك: جوارحً وكل صدري و, برأسً صداه فٌدوي
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 ضربتهم بً ٌنزلون ومتً الناس هإالء من,  أنا أٌن..  بصري ٌخطؾ والبرق.." 

 خنقا أموت ترانً أم...  أحدهم بٌد معدة رصاصة أم الظبلم فى طعنة أتكون,  القاتلة

 !!؟

 بٌنهم أتقافز فرحت قوة وامتؤلت خوفا فامتؤلت الخلؾ إلى تشدنً أذرع بً أحاطت

 الصماء الجدران ٌحطم ٌكاد وصراخً..  تسحبنً بً الممسكة أٌدٌهم من وأتملص

 وعلى ٌسبحوننً وهو المكان فى ٌومض والبرق وٌسحبوننً..  ٌسحبوننً وهم

"  بالجنون أصابهم صراخً وكؤن وأحسست,  الحابط بجوار أرٌكة تبنٌت ومٌضة

 أنهم وأحسست وضع على أستقر وال اصرخ كنت.. عامر ٌا قتلوك عامر ٌا قتلوك

 وعلى ٌرٌدون ما وبٌن بٌنهم تحول الداببة حركتً ولكن شٌبا ٌفعلوا أن ٌرٌدون

 بٌت فى رعب مشهد فى وكؤنً...  بٌضاء ثٌاب فى أجساما رأٌت البرق ومٌض

 .." عامر ٌا قتلوك"  وٌدوي ٌدوي الملتاع وصراخً األشباح

 ال بً تمسك التً السواعد حتً شا كل ٌؽرق والظبلم ٌتزاٌد حولً من والجنون

 . وؼضبا وحزنا رعبا ٌملإنً كابوس فى وكؤنً وجوها أري

 إلى لمستها أعادتنً حانٌه ٌد امتدت,  الظبلم وسط ومن شدٌد كرب فى أصبحت

 وراحت ٌدي أمسكت ٌد – العطوؾ الٌد هذه صاحب فى هللا وبارك – الصواب

.....  بالك خدي"  لى ٌقول صاحبها وكان,  المرة تلو المرة بانتظام علٌها تضؽط

 ". بالك خدي

...  نبهتنً المحذرة اللمسات وهذه الموت إلى متجهة كنت أنً وأدركت..  أفقت

 الزم:  ووصلت الصمت على قادرة كنت فما الصراخ عن أكؾ لم.  اتجاهً فؽٌرت

 واكتر الرٌس بٌحب واحد أكتر ده...  ؟ عارؾ ٌكون الرٌس معقول مش... قتله حد

 إال ٌنامش ما النهاردة من للرٌس قولوا حامٌه كان اللً وهو..  علٌه ٌخاؾ واحد

 ..." ٌخون ماكنش اللً الوحٌد ده..  مسدس مخدته وتحت

 . والفزع العذاب من دهر ثانٌة كل..  الثوانً هذه خبلل أنفقتها عاما كم أدرى ال
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 وٌضاء فجؤة ٌسكن شا بكل فإذا..  باإلفراج جاءتنً األخٌرة عباراتً أن وٌبدو

 ابن" وأخذنى,  زال قد حٌاتً على الخطر أن وأدركت,  شرؾ سامً واختفً النور

 . شدٌدة بصعوبة معه أمشً وأنا حجرتً إلى"  الناس

 فور تلقٌتانً واللتٌن,  لى المبلزمتٌن المرأتٌن وعلى على الحجرة باب وأؼلق

 دلٌل ال جثة أو مٌتة شبه رقدت حٌث الحدٌدي السرٌر إلى وحملتانً الحجرة دخولً

 . وتهبط تصعد أنفاس سوي الحٌاة على

 

 انتحر المشٌر ان ٌصدق أن عقلً ورفض..  الذكرى ؼمرتنً الخشن مرقدى وفى

 التً والرإٌا.  قتله احتمال إلى وتلٌمحاته المشٌر أقوال بعض علً تعٌد وذاكرتً.. 

 ". شا كل وستعرفٌن..  خلفً انظري"  لى وقوله رأٌتها

 عقلً ولكن!! انتحر المشٌر ان واإلؼراء واإلرهاب الضرب رؼم,  أبدأ أصدق لم

 مسافر هو وإنما, ٌمت لم المشٌر أن فكرة وتبنً أخري وجهة بً ٌتجه بدأ الرافض

 حتً هناك البقاء وقرر الناصر عبد جمال علٌه عرض كما –" ٌوؼوسبلفٌا"  إلى

 إشاعة إطبلقه وإن,  ذلك على تم قد جمال وبٌن بٌنه اتفاقا وإن.. األمور تستقر

 فٌدعوه الجٌش داخل القبلبل على القضاء ٌتم حتً..  للتموٌه هً إنما,  انتحاره

 . الحٌاة قٌد على فهو وسٌعود..  مخببه من للخروج جمال

 معقولة ورأٌتها بل..  بها واقتنع وأستحسنها,  أقلبها فرحت الفكرة بهذه عقلً وتمسك

 . الفراش وخشونة البدن آالم رؼم نفسً وارتاحت بها فعشت.. للؽاٌة

 الطعام لى فقدموا,  معاملتً ٌحسنون خبللها وكانوا,  للشفاء تماثلت حتً أٌاما مكثت

 . الحٌاة قٌد على المشٌر بقاء فى ظنونً صدق لى أكد مما والسجابر

 بٌنً والحدٌث..  مجاملٌن مواطنٌن إلى تحولوا الزبانٌة هإالء اإلنسان أعجب ما

 . اإلستجواب توقؾ قد دام ما وسهولة بلطؾ ٌجري وبٌنهم
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 زهرة أختً إمكان فى وأصبح متارٌس أو أقفال ببل مفتوحا ترك الزنزانة باب إن بل

 هذه فى – وهً أنا – ووجدنا..  حجرتها فى أزورها أن إمكانً وفى تزورنً أن

 المخدر قصة لى حكت إلى فٌها جاءت مرة أول وفى,  النفس عن تسرٌة الزٌارات

 لفا السرٌر بمبلءة نفسها لؾ من فعلته وعما الزبادى مع السكر فى لها وضعوه الذى

 ".زهرة وسؤلتنً القصة هذه من كثٌرا وضحكنا..  محكما

 مات؟ أبٌه صحٌح -

 جمال ال: "  األمور ببواطن العارفٌن سمت أتخذ وأنا فؤجبتها المشٌر تقصد كانت

..  الجٌش فى تهدأ ما األحوال لؽاٌة مات أنه إشاعة وطلعوا..  ٌوؼوسبلفٌا سفره

 . تانً ٌرجع وراح

 "؟ أبلة ٌا متش ما ٌعنً:"  بفرح قالت

 دي الحكاٌة عارفة كنت وأنا..  وجمال هو عاملها خطة دي.. حبٌبتً ٌا ال:"  قلت

 ". األول من

 بل استجواب وال تعذٌب ببل هدوء فى العامة المخابرات مبنً فى أٌاما عشنا وهكذا

 .طٌبة معاملة فٌها وتلقٌنا

 

 التلٌفون على الناصر عبد

 

 وهو شدٌد باحترام أمامً واقفا الجاحظ رأٌت,  اللٌل منتصؾ قرب مساء وذات

 السماعة وضعت.  المكالمة جاءت حتً المكتب إلى ورافقته" أفندم ٌا تلٌفون"  ٌقول

 :الناصر عبد جمال صوت اسمع بى فإذا أذنً على

 ؟ إٌه عاملة....  برلنتً ٌا أزٌك -

 "؟ إٌه عاملة حاكون"  لى حدث وماذا أنا أٌن ٌعلم فهو السإال هذا من ودهشت -
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 ".هلل الحمد:"  بقولً علٌه رددت -

 لكن.  خبلص حاتروحً أنت..  االمتحان فى نجحت...  مبروك:"  جمال قال -

 فوق ماشً أنا زٌارات فٌش ما,  دخول وال خروج فٌش ما ٌعنً"  إقامتك حاأحدد

 كنتً ما وزي,  لتعلٌماتً مخالفة أى عاٌز مش,  دوشة ناقص ومش, متحركة رمال

 ". طبعا شؽل فٌش ما عنك كبلم أسمع عاٌز مش تمشً بالضبط ماشٌة

 ؼٌر ده.  وأخوتً أمً عن مسبولة أنً. عارؾ حضرتك رٌس ٌا لكن:"  قلت

 "أزاي؟ حاٌعٌشوا اشتؽلتش ما وإذا عمرو

 زي ده وعمرو أنت حاجة تحتاجٌش ما إنك حساب وحاأعمل..  عارؾ أنا:  قال

 " ابنً

 

 أعرؾ عاٌزة:" "  فقلت( صمت". ) رجاء لى أنا بس.. حضرتك تشوفه اللً: قلت

 "؟ ٌوؼوسبلفٌا سافر والبل..  مات عامر... 

 "؟ إٌه شاٌفة أنت:"  قال -

 ". تانً وترجعه ٌهدأ ما الحال لؽاٌة ٌوؼوسبلفٌا سفرته سٌادتك إن شاٌفة:"  قلت -

 . المكالمة وانتهت" حاتعرفً بعدٌن..  وقته مش:"  قاببل ضحك ثم" كوٌس:"  قال -

"  العامة المباحث إدارة"  إلى زهرة وأختً أخذونً الصباح وفً,  المكالمة هذه بعد

 سٌارة فى حملونا ثم اإلجراءات بعض إلتمام ساعتٌن هناك ومكثنا, الظوؼلً فى

 الهرم فى أم الزواج قبل شقتً فى اإلقامة بٌن وخٌرونً بالعجوزة منزلً إلى

 . بالسكان آهلة ألنها العجوزة فى اإلقامة فاخترت

 

 !!السجن إلى السجن من
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 سٌرا الباقً وأكملنا,  فٌها أقطن التً العمارة من أمتار بعد على العربة من نزلنا

 والمخبرٌن الشرطة رجال من الكبٌر العدد هذا الحظته ما أول وكان األقدام على

 !! كبٌرا زابرا ٌنتظر المكان وكؤن العمارة أمام المنتشرٌن

 وفى, اثنان الشقة باب وعلى,  اثنان معً وصعد اثنان ٌحرسه كان األسانسٌر باب

 والهابط الصاعد ٌراقبون علٌه تناثروا فقد السلم أما...  معً لٌقما اثنان الشقة قلب

 !! منً االقتراب ممنوع فؤنا

 سجٌن سوي فٌه لٌس سجن...  والمخبرٌن بالحراس محاط سجن إلى العمارة تحولت

 .تماما عنً فتباعدوا المحذور قرأوا فقد السكان باقً أما.  أنا هو واحد

 أخذتنً فقد شقتً بتلؾ صدمتً الفرحة هذه من تنل لم, , باإلفراج فرحتً أنكر وال

 ولكن منكوش شا وكل مبعثر شا كل دخولً حال أرجابها فى الضاربة الفوضً

 قبلته,  صدري على بطفلً ألقوا حٌن ؼامرة فرحة وأصبح دأب شا كل.... 

 عداه ما الوجود فى شا كل نظري عن واختفً أحضانً فى وضؽطته,  وضمٌته

 بحثا صدري داخل تتوؼل أن ترٌد,  لٌنة دافبة كتلة أحسسته عمرو بً والتصق... 

..  الشهر ونصؾ شهرا عنه ؼاب الذى ثدًٌ أعطٌته ؼرٌزى وبدافع,  الحنان عن

...  المحروم للطفل لبنا ٌدر وجدته أن أٌضا عمرو أفرح وبالتؤكٌد – أفرحنً وكم

 . جناه ذنب دون عقاب به نزل الذي

 وؼلبه ؼلبنً حتً معً وظل بً التصق..  حاولت كلما..  عنً إبعاده أستطع لم

 .النعاس

 واقع...  العابس الواقع وواجهت السعٌد اللقاء لحظة ولت قد كانت التالً الٌوم وفى

 لٌبل ؼرٌبان رجبلن فٌها ٌشاركنً كتٌبة مشوشة شقة فى والناس الحٌاة من العزلة

 .الحرارة عنه قطعوا التلٌفون حتً ونهارا

 – ثمنه فوق – ٌكلفنً الشاي فكوب سرٌعا أنفقتها – أملك ما كل العشرون جنٌهاتً

 . مفقودة وجدتها منزلً أدوات فكل والملعقة والبراد الكوب ثمن
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 أو المال أو الطعام ٌقدم أحد أجد فلم بوعده جمال ٌب ر ولم الوفاض خالٌة وأصبحت

 . العٌش على الرضٌع وطفلً وخالتً وأختً أنا ٌساعدنً كان عون أى

 الرضٌع وأعلن,  فعبل مسنا قد الجوع إن بل بالجوع مهددٌن فؤصبحنا المال ونضب

 وسوء االعتقال بسبب شحٌحا الثدي لبن كان فقد والبكاء بالصراخ جوعه عن

 . صحتً

 وال العون ٌد ٌمد صدٌق وال ٌؽنٌنً جار فبل وجهً فى مسدودة أصبحت السبل كل

 شقتً فى وهى إقامتها حددت زهرة وأختً شقتها فى إقامتها حددت أمً..  أهل

 .إقامته محددة – أنا وهو – وعابلهم ٌعولهم من إلى حاجة فى صؽار أخوتً وباقى

 معاٌا اللً الفلوس:"  له قلت الشقة باب على الواقفٌن المجندٌن أحد إلى خرجت

 "؟ دلوقتً إٌه أعمل..  منٌن فلوس أجٌب عارفة عدتش وما..  خلصت

 .." حاجة أى بٌعً:"  الرجل قال

 "..ٌنفع ده:"  له وأدٌته فؤمسكته ترانزستور رادٌو على عٌناي فوعت حولً نظرت

 الرادٌو ثمن جنٌهات عشرة وأعطانً عاد ثم وقتا وؼاب منً وأخذه" نعم:"  قال

  لبن وزجاجتى زٌت وزجاجة, البطاطس من كٌلو بضعة شراء منه طلبت..  فشكرته

 وأحٌانا الوحٌدة وجبتً هى وأصبحت المقلٌة أو – المسلوقة البطاطس على وعشت

 .مقلً بذنجان أو فول سندوتشات" كتؽٌٌر"  لنا ٌشترى أن المخبر من أطلب كنت

 حارسً من أتت أنها عجب ومن سرور نفحة على هبت الضنك المعٌشة هذه فى

 رفعت" اللٌل أبو...  فبلن أنا:"  نفسه معرفا منً اقترب إذا – معً المقٌم الضابط

 على وأكد" اللٌل أبو"  استحٌاء على ٌبتسم وهو فؤردؾ مستؽربة وجهه إلى عٌنً

 عبد والدة عابلة هً" اللٌل أبو"  عابلة فإن قوله ٌرٌد ما فؤدركت..  الكلمة حروؾ

 وفرج..  هللا بإذن وتزول أزمة..  معلهش:"  مواسٌا الضابط وواصل عامر الحكٌم

 بؤدب ٌقول الضابط واستمر نفسً فى األمل من بصٌصا كلماته أحٌت"  قرٌب ربنا
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 موجود مش واعتبرٌنً منها حتحرك مش الصالة فى قاعد أنا" نفس عن"  جم

 ". الشقة داخل الحراسة حكاٌة أشوؾ أبقً وحا"  خالص

 على الكبري هللا نعم من النفس وسكون,  فالطمؤنٌنة ز السماء من على هبطت نعمة

 ونهارا لٌبل رابدي كان فالخوؾ..  تماما فقدتهما قد كنت الوقت هذا وفى اإلنسان

 . حراسً من سوي خابفة أكن لم فؤنا....  حولً من الحراس كثرة رؼم

 ولم الحال بً ضاقت ولما نفدت ثم أسابٌع مدي على العشرة الجنٌهات من وأنفقت

" العجوزة بقسم"  المؤمور ٌبلػ أن معً المقٌم الضابط من طلبت مدد أو عون ٌؤتنً

 التالً الٌوم ففً بوعده بر وقد..  سٌفعل بؤنه فوعدنً,  هام ألمر رإٌته أطلب أنً

 . العجوزة قسم مؤمور جاء

 تتركونا أن ٌعقل فبل مسبولٌتكم تحت وعابلتً أنا له وقلت.. حالتً للمؤمور شرحت

 أنتم وال,  منها ونؤكل نقطؾ حتى مزرعة بها لٌست الشقة وطبعا, طعام ببل

 الشقة بابا من خرجت لو أنا ٌعنً..  حل عن للبحث وأخرج اعمل حتى تركتونً

 على سٌقبض ألنه سٌتحسن وضعً فإن الباب على الواقفٌن من أحد أى وقتلت

 تبلٌػ أرجوا.  بالسجن الطعام لى سٌقدمون نفسه الوقت وفى أبرأ وقد وأحاكم

 على والواقفٌن الشارع فى من لكل وأقول... البلكونة من سؤصرخ أنً المسبولٌن

 ثم,  بإهتمام المؤمور إلى أستمع.  أسرتً ومع..  معً ٌحدث ما األوتوبٌس محطات

 . انصرؾ ثم للمسبولٌن كبلمً ٌبلػ بؤن وعدنً

 ما كل استنفدت قد كنت رحبت بما الدنٌا بً وضاقت المستمر الحٌاة ضؽط لكن

 للمخبر أعطٌه معى شا أى المفاتٌح سلسلة الساعة مثل صؽٌرة قطع من بٌعه ٌمكن

 . معً ومن أنا علٌه نتقوت بخس بثمن إلى وٌعود فٌذهب

 هو للجوع تحمبل أقلنا وكان الجوع وٌعضنا, اإلفبلس أوقات تطول أن طبٌعٌا وكان

.  الشقة فى الدوام على ٌدوٌان وبكاإه صراخه أصبح الذى...  عمرو الرضٌع ولدى

 أصٌب الرجل وكؤن جابع له فقلت,  به عما المجندٌن أحد سؤلنً,  بكاإه طال ولما

 ال..  هللا إال إله ال"  ٌزعق وهو الخارج إلى أمامً من انطلق فقد كهربابٌة بصدمة

 زمٌله خبللها كان لحظات المخبر وؼاب.."  باهلل إال قوة وال حول ال.. هللا إال إله
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,  الطٌبٌن المخبرٌن هذٌن انتابت حالة,  شقتً باب على مرتفع بصوت القرآن ٌقرأ

 . رضٌع طفل تجوٌع من ٌرٌانه لما

 على لٌشتري المخبر وٌجري,  وٌبكً عمرو ٌجوع,  حٌاتً فى منواال هذا وأصبح

 . مرتفع بصوت القرآن ٌقرأ والثانً,  لبن زجاجة – حسابه

 أصابته حتى صوته وٌرفع صوته ٌرفع ، القرآن ٌقرأ قارئ فٌه ظل ٌوم جاء أن إلى

 إال إله ال..  باهلل إال قوة وال حول ال:"  ٌصرخ وهو واقفا فنهض,  الهوس من حالة

 التكبٌر عبارات وٌردد ٌرتعد وهو األرض على وارتمً...  هللا إال إله ال..  هللا

 . والحوقلة

 سٌارة جاءت ثم.  مجتمعون وزمبلءه,  الخبر ألستطلع صراخه على خرجت

 . ذلك بعد أره ولم إلٌها وحملوه اإلسعاؾ

 المسلوقة البطاطس وأصبحت,  بوعده الناصر عبد جمال ٌؾ ولم..  األٌام ومرت

 . البطاطس به أقلً زٌت لدي ٌعد لم إذ طعامً كل هما والملح

 فى أفكر واألحزان الهموم ركبتنً وقد منزلً مشرفة فى واقفة كنت ٌوم وذات

 لى ٌقدمون كانوا فهناك المعتقل من أسوأ لً بدا حال وهو فٌه أصبحت الذى الحال

 من كوسٌلة العٌش على وضٌقوا,  إقامتً حددوا تراهم فهل.  األقل على الطعام

 لمطالبهم؟ وأرضخ ألٌن حٌن التعذٌب وسابل

 ورقتا ومعه جاء بالمعتقل زنزانتً فى الجاحظ زٌارة,  ذاكرتً إلى وعادت

 ملٌون ونسؾ دوالر ملٌون ووضع عنً باإلفراج وعد منها األول تتضمن فولسكاب

 واإلقامة بالسفر لى السماح مع الخارج فى أختاره بنك أى فى عمرو إلبنً دوالر

 هذا تحقٌق وأن الببلد أؼادر حتى أذي أو انتقام أى من بحماٌتً ووعد أشاء حٌث

 وقوفً بمجرد وانه األخٌرة بالورقة جاء ما على وتوقٌعً بموافقتً مشروط كله

 وشرعت المذكورة بالورقة جاء ما فٌه أردد بتصرٌح واإلدالء التلٌفزٌون شاشة أمام

 بالؽثٌان أحسست حتس أسطر بضعة سوي أقرأ ولم األخٌرة الورقة قراءة فى

 أنواع علٌها وٌزٌد شابعات من كبلمه سبق ما تإكد كانت فٌها جاء لما واالشمبزاز
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 ؼضب ثورة فى لحظتها الورقة هذه مزقت وقد,  الولدان لهولها ٌشٌب الرذابل من

 من أسترٌح عشان رٌت ٌا:"  الفور على قلت" دي عملتك ثمن حتدفعً"  لً فقال

 ..."أرحم الموت ٌمكن..  الدنٌا كرهت أنا.... بقً خلصونً....  دى العٌشة

 بجارتً فإذا,  فنظرت...  كتفة على ربتى أحسست خواطري فى ؼارقة أنا وفٌما

 عن – الشجاعة – الطٌبة السٌدة سؤلتنً,  شرفتً شرفتها تبلصق التً المسٌحٌة

 . حقاببً داخل علٌها أعثر صؽٌرة أشٌاء من أبٌعه وما,  أعانٌه ما لها فحكٌت حالً

 عدة تكفٌكً كبٌرة حاجة تبٌعً حاولً:  لى قالت ثم طٌبة بكلمات السٌدة شجعتنً

 . أشهر

 جنٌه األلؾ على ثمنها ٌربو" سٌنواه"  سجادة عندي وكانت,  الفكرة استحسنت

 إقامتً متحددة هنا أنا..  ناس ٌا:"  المارة على ونادٌت شرفتً من ودلٌتها حملتها

 "دي السجادة أبٌع وعاٌزة فلوس ومعاناش جعانٌن

 " برلنتً مدام إنها,  برلنتً مدام دى:"  بعضهم وقال إلً ونظروا المارة وقؾ

 "ثمنها تكفً فلوس معناش لكن:"  المارة بعض قال

 .." هاتوها حاجة أى... كام معاكو...  ٌهمش ما:  قلت

 ثمن ٌجمعون,  آخرٌن ورأٌت,  حٌرة فى كؾ على كفا ٌضرب الناس بعض ورأٌت

 بها وانطلقا معهما كان ما كل هى بخمسٌن وزوجته رجل اشتراها وقد السجادة

 . الثمٌن بحملهما فرحٌن

 أحوال عن أسؤلها ورحت لرإٌتها ففرحت لزٌارتً أختً جاءت األٌام من ٌوم وفى

 هً لتؤكل بٌتها حاجات امً باعت,  فٌه أنا بما شبٌهة صورة تحكً بها فإذا والدتً

 فى هداٌا من لها قدم ما كل باعت أنها تقول سمعتها:"  أختً وقالت بثمنها وأخوتً

 " مٌبلدها أعٌاد

 انتحار نبؤ الجورنال فى أمً قرأت فقد جمٌعا أحزنتنا ؼرٌبة حكاٌة أختً وحكت

 لها واستحضر البولٌس فؤسرع وتولول تصرخ وراحت نفسها تتمالك فلم المشٌر
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 قالوا,  طبٌب ومعهم"  بالقمٌص"  إلٌها وصعدوا,  العقلٌة األمراض مستشفى عربة

 ؟ تصرخٌن لماذا:"  الطبٌب سؤلها وقد وتهذى وتصرخ مجنونة السٌدة هذه للطبٌب

 الطبٌب وبدأ:"  أعٌطش ما....  علٌه اصرخش ما...  مات بنتً جوز"  فقالت

 رجال من حوله لمن قال ثم..  األٌام وعن فٌه نحن ٌوم اى وعن اسمها عن ٌسؤلها

 ".دى زى حاجة على أمضً ٌمكن ال وانا ومنكم منً أعقل دى:"  الشرطة

 المجانٌن مستشفً فى الحبس من والدتً نجاة فى سببا الشرٌؾ الطبٌب قرار وكان

 . حالتً تشبه اإلفبلس من حالة فى أنهم عرفت أ، بعد أختً انصرفت

 

 جاء مساء ذات وفى,  والملل,  والٌؤس, بالجوع فٌها شعرنا كبٌبة بطبٌة األٌام مرت

" سامسوناٌت"  شنطة أحدهما ٌد وفى هوٌدي وأمٌن السعٌد حلمً من كل الشقة إلى

 إن فؤدركت مفتوحة وتركاها,  الحقٌبة فتحا جلوسهما وفور الصالون فى قابلتهما

 . سٌسجل الحدٌث

 : بقوله الكبلم السعٌد حلمً بدأ

 عمرو وازاى... ازٌك..  إٌه عاملة -

..  الجو عن تسؤلنً عشان جاي أنت... ولجو...  الهول وأبو الهرم وازى:  أكملت -

 . فضلك من الموضوع فى خش

 . الكاتبة اآللة عن نسؤلك جبنا"  قال -

 الشافعً حسٌن ٌرأسها الجٌش قادة لبعض عسكرٌة محاكمة بدأت قد وقتها وكانت -

 . دابر والتسجٌل..  ضدي قضٌة وتلفٌق بً اإلٌقاع ٌرٌدون انهم بخلدي ودار

..  للرٌس حاجة كل وقلت..  الرٌس مع فٌه اتكلمت الكاتٌة اآللة موضوع:"  قلت

 .الرٌس تسؤلوا وممكن

 . للمحكمة تقدٌمه ٌصلح فبل التسجٌل ألفسد جملة كل فى الربٌس اسم إقحام تعمدت -
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 هنا جاٌٌن إحنا..  الرٌس مع بكبلمك دعوة مالناش:"  بقوله هوٌدي أمٌن قاطعنً -

 سلمها ومتولً,  لمتولً سلمتٌها انك قلتً وانتً ٌساعدنا ده جاٌز عشان بس نسؤلك

 . لفتوح

 وهوه حاجة كل قلتلة أنا كنت إذا الرٌس مع بكبلمً ازاى دعوة مالكوش:"  قلت -

 . حد مع أتكلم اقدرش ما بعٌده كلكم ربٌسكم والربٌس حاجة كل عارؾ

 . شراكهم من هللا بعون ونجوت أٌضا المرة هذه فى بطابل ٌخرجا ولم -

 ورإٌة النور عنً لٌمنعوا شقتً نوافذ على سوداء ستابر ٌسدلوا لم أنهم هللا أحمد -

 رحلة"  لى بالنسبة هو الشرفة إلى الخروج وكان منزلً أمام المتهادي والنٌل السماء

 . األورمان حدٌقة أو نزهة

 أسري ٌفك أن ربً بمناجاة أو بالمشاهدة نفسً عن أسري الشرفة إلى خرجت -

 . الشرفة هذه فى ؼفوت وكم تؤلمت وكم بكٌت ولكم

 عبر مواسٌا زابرا – المشددة الحراسة رؼم – لً أتاح أن بً هللا لطؾ من وكان -

 . المسٌحٌة جارتً الشرفة

 هاجمت المباحث إن,  التالً الٌوم فى لً قالت معً لها حدٌث أول من ٌوم بعد -

 وها..  لها قلت وماذا حدٌث من وبٌنها بٌنً دار عما ٌستجوبونها راحوا وأنهم شقتها

 . شقتها فى عندها لتخفٌه شٌبا أعطٌتها

 حتى,  شا كل أخذوا دول....  لحد؟ أدٌها حاجة عندى خللوا وهمة:"  لها قلت -

 ". أخذوها الذهبٌة الحبر أقبلم

...  معاها واتكلمت جارتً واحدة....  إٌه وفٌها..  لهم قلت:"  جارتً واستطردت

 "؟ ٌمنع اللً إٌه

 " عنه بٌتكلموا اللً الشرٌط إٌه:"  بؽتة سؤلتنً ثم

 " ده إٌه شرٌط عارفة مش:"  قلت -
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 – لى شرؾ سامً سإال ٌذكر القارئ ولعل الحقٌقة لها أقول أن ممكنا ٌكن ولم -

 تلٌفونً حدٌث علٌه مسجل شرٌط أنه والحقٌقة الشرٌط هذا عن – المعتقل فى وأنا

 لسان على اعترافات وفٌه,  الهزٌمة عقب عامر الحكٌم وعبد الناصر عبد جمال بٌن

 الحدٌث إلى أخري مرة أعود وقد الهزٌمة إلى أدت التً أخطابه عن الناصر عبد

 . الكتاب هذا فى عنه

 لسة انتً..  لٌه كده الهم شاٌلة انتً:"   البال كاسفة رأتنً وقد جارتً قالت -

 طول على حاتستمر مش دى الحالة" ... تكسبً,"  تشتؽلً وممكن وجمٌلة صؽٌرة

ً   ومتهٌؤ..   وكانت" دي بتعملٌها اللً الحاجات من دلوقت متضاٌقٌن اللً همه أنهم ل

 . بثمنها لى لٌبعثوا المارة على األشٌاء بعض وإلقاء الشرفة من السجادة بٌع تقصد

 من خوفها على إنسانٌتها ؼلبت التً,  المصرٌة الشجاعة السٌدة هذه قصة ذكرت -

 . المخابرات رجال

 مبنً فى وموقفها خلٌل عصام الطٌار شقٌقة إٌزٌس الدكتورة قصة ذكرت كما -

 . العامة المخابرات

 بؤربع مكتبه فى قتل الذي المهذب الدمث المباحث ضابط قصة ذكرت كما -

 اتهام على الموافقة رفض الذي" الشرٌؾ"  الطبٌب قصة ذكرت كما.  رصاصات

 . بالجنون والدتً

 أصٌب الذى وزمٌله عمرو ألبنً اللبن زجاجات ٌقدم كان الذي المخبر وقصة -

 . وانهٌار هوس بحالة

 كما البٌت حرمة على وحرصه وعفته وأدبه شقتً فى المقٌم الضابط وقصة -

 . ووطنٌه وأرٌحٌته"  الظواهري"  الدكتور قصة سؤذكر

 رؼم المستقٌمة طبٌعتهم علٌهم تملٌه ما وفق تصرفوا الذٌن الشرفاء هإالء أذكر

 على   عطفا أظهر أن لمجرد األذى إصابة بعضهم أن ورؼم واإلرهاب والنار الحدٌد

 صبلبة على برهانا وألقدم..  حٌاتً ظلمة فى أمل بوارق كانوا ألنهم أذكرهم... 
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 معتصما شامخا نبٌبل ٌظل الظلم قبضة علٌه اشتدت مهما وأنه...  ونبله ونقابه شعبنا

 . وأخبلقه,  وتقالٌده بدٌنه

 قبل من إلٌه أشرت الذى العجوزة قسم مؤمور قصة – أٌضا – تؤتً السٌاق هذا وفى

 بالود مفعم بروح ٌقول وهو لى   قدمها وردة"  ٌحمل لزٌارتً جاء المؤمور هذا

 ". انتهً اإلقامة تحدٌد – مبروك:"  والحنان

 شا كل انتهً اآلن من:"  استطرد بٌنما السعٌد بالنبؤ فرحة شاكرة الوردة منه أخذت

 " هنا من حنعزل -المخبرٌن إلى وأشار – واحنا..  والخروج الدخول بإمكانك... 

 أعاد ثم,  المؤمور وضحك أخرج بس..  بعضه زى أنا أعزل أو:"  ضاحكة قلت

 ٌتركه الذي المصري األثر هو و طٌبا أثرا نفسً فى تاركا وانصرؾ تهنبتً

 . به ٌوجدون مكان أى فى العظماء المصرٌون

 

 أٌن إلى الخروج

 

 بعضا بعضا نهنا وانطلقنا صاخب فرح إلى,  الحزٌن الوادع البٌت انقلب

 . الحرٌة أجمل ما أال – وعمرو وخالتً وأختً أنا – والقببلت باألحضان

 من ونصؾ عام بعد,  الطرٌق إلى فٌها أخرج مرة ألول أتؤهب أن على وكان

 وتذكرت,  ألمشطه رأسً فوق من" اإلٌشارب"  رفعت والجوع والتعذٌب الحبس

 !! شعري أمشط أن دون مضً شهرا ان

 

 بٌن من تخرج وجدتها أن وهالنً رأسً مإخرة فى شعري من بخصلة وأمسكت

 ولبست الفور على رأسً ربطت!!  ٌتساقط شعري أن...  بهلع لها ونظرت أصابعً

 عندما.  الظواهري محمد لدكتور عٌادة قاصدة المنزل وؼادرت الخروج ثٌاب
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 األوراق بعض على بالكتابة مكتبه على منشؽبل كان علٌه الممرضة أدخلتنً

 . لى ٌفرغ أن انتظار فى صامتة وجلست

:" قاببل ناحٌتً ومال عٌنٌه ضٌق ثم برهة إلى   ونظر رأسه الظواهري الدكتور رفع

 "الحمٌد؟ عبد برلنتً مدام... مٌن

 قٌمة وأخرج مكتبه درج فتح ثم" ؟ كشؾ دفعت وكمان:"  ٌقول وهو فجؤة اعتدل ثم

 اللً عارفٌن كنا.  حاسٌٌن كلنا:"  حدٌثه ٌواصل وهو حقٌبتً فى ودسها الكشؾ

 لخمسة أللؾ جنٌه من..  حاجة عاٌزة مش أنتً.  عظٌمة ست أنت...  فٌه انتً

 " .للعبلج"  أدوٌة أعطانً ثم".  أمرك تحت

 األمل من وبصٌصا الثقة من بصٌصا أعاد..  نفسً فعالج شعري ألعالج إلٌه ذهبت

 عاما عاشت امرأة معً وتصورا آخر طٌبا الطٌبٌٌن من رصٌدي إلى وأضاؾ

 كان – هللا أكرمه – الظواهري الدكتور قابلت خرجت إذا ثم" منبوذة"  وهى ونصفا

 .لنفس آالم لعبلج القدر أعدها دواء جرعة هذا

 إلى ٌحتاج قد المسجون أن أعرؾ أكن فلم مشٌتً فى أتعثر الطرٌق إلى خرجت

 . أسره ٌفك حٌن التدرٌب

 إلى أعود حتً أٌام إلى واحتجت والعربات الناس من بهٌبة أشعر كنت تجوالً وفى

 لكن أشاء كما وأروح أؼدو حرة...  هٌبة ببل,  منتظمة بخطً أمشً عهدي سابق

 السجن أسلمنً كما أخري مرة للٌؤس أسلمتنً البداٌة فى بها فرحت التى الحرٌة

 . الطعام...  قابمة زالت ال فمشكلتً للحرٌة البٌت وأسلمنً للبٌت

 العمل بالقطارة الحٌاة أسباب وتعطٌنً,  بمصٌرى تمسك شحٌحة ٌدا أن وأحسست

 ؟ العمل من ممنوعة وأنا حرة أكون فكٌؾ على محرم

 !! لٌراقبنً...  مكان كل فى خلفً ٌسٌر من وهنا حرة أكون كٌؾ

 ٌكن لم وبٌتً..  خاوٌا بٌتا كان ولو حتى لئلنسان مبلذا البٌت ٌصبح تلك حالتً وفى

 . الصماء بالجدران – وهو أنا – نلوذ فؤصبحنا الرضٌع طفلً فٌه كان خاوٌا
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 كاملة خصلة سقوط أوالها كانت التً,  العلل ظهور فى سببا,  صحتً ضعؾ وكان

 إلى اضطررت اآلالم ؟ هذه تزاٌد ومع..  والظهر الصدر آالم ثم شعري من

 . طبٌب استحضار

 رجبل وكان"  السباعً إسماعٌل"  الدكتور هو منزلً إلى حضر الذي الطبٌب كان

 ظهري على التعذٌب آثار ورأى على   كشؾ أن فبعد,  الطبع صرٌح الصوت جهٌر

 : قاببل توازنه استعاد ثم والتوتر الؽضب وجهه على بدأ وقد قلٌبل بوجهه أشاح

 على ربطاه اللر وإٌه..  ده نفسك فى عمبله اللً إٌه..  بطلة أنك ٌعنً فاكره انتً -

...  األرض على انزلً..  طول على السماء فى فوق تعٌش ناوٌة انتً..  دماؼك

 بكدة أن فاكرة انتً... دي فٌها عاٌشة اللً والزٌطة البطولة إٌه..  واقعٌة خلٌكً

 . كرامتك على تحافظً علشان فلوس وتجٌبً تشتؽلً الزم ؟ كرامة عندك ٌبقً

 وادته كبلم أى واحدة منك وجنب شلن للجرسون وادٌتً الشٌراتون مثبل رحتى لو -

 الجاهلة؟ للست إٌه خلٌتً واشتؽلً اخرجً حاٌعبرك ومش حاٌحترمها جنٌه عشرة

 إشعال فى سببا فكانت اللذعة الكلمات هذه"  السباعً إسماعٌل"  الدكتور على ألقى

 خٌر كل هللا جزاه – أراد ما له كان وقد..  همتً استنهاض أراد أنه شك وال حمٌتً

 السحر لمسة لكبلمه وكان الطاحنة أزمتً من للخروج الحلول فى أفكر بدت فقد –

 . صوابه عقلً إلى أعادت التً

 عندى ٌكن ولم..  حٌا ٌزال ال المشٌر أن أمل على أعٌش كنت اللحظة هذه وحتى -

 . اآلن ٌجري ماذا أو سفره قبل له جري عما أنباء

 ولعل,  الوقت نفس فى وشكا ٌقٌنا كان,  الحٌاة قٌد على زال ال المشٌر بؤن الظن إن

 وسمحا,  النقٌضٌن هذٌن تقبل على ساعدا,  المرتعش والواقع,  المضطربة النفس

 .عقلً وهو واحد بٌت فى بالعٌش لهما

 عبد جمال بٌن تمت التً واألحادٌث,  المواقؾ من كثٌرا ٌعً العقل هذا وألن

  بعامر ٌفتك جمال بؤن الظن تنفً وأحادٌث مواقؾ وكلها, عامر الحكٌم وعبد الناصر
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 من الحكٌم عبد إلى نقله مما كثٌرا تعً الذاكرة فإن,  كله وهما ٌكن لم األمل هذا

 وتوحً علٌه والخوؾ,  الناصر عبد جمال عن بالمسبولٌة توحً,  وأفكار مشاعر

 ذات لى الحكٌم عبد قول ذلك من,  وٌزامنه األخر ٌتبع منهما كل مصٌر بان أٌضا

 الجٌش فى وجودى ألن....  نهاٌتً مع حتكون نهاٌته أن ٌعرفش ما هوه:"  مرة

 ". حوالٌه اللً عمبلبهم من أٌضا وحامٌه الروس من البلد وحامً,  حامٌه

.. اندفاعه من ٌحد الذي المتؤنً العقل,  لجمال بالنسبة ٌمثل الحكٌم عبد كان ولقد

 العبلقة هذه طبٌعة على دلٌل خٌر فٌه الحكٌم عبد على جمال أطلقه الذي واالسم

 االسم وكان" جٌنً"  هو االسم ذلك,  للثورة اإلعداد فترة فى االثنٌن بٌن القوٌة

"  روسو جاك جان"  إلسم اختصار وهو,  مخاطبته عند الناصر عبد لدي المفضل

 كتاب وصاحب,  الفرنسٌة الثورة فٌلسوؾ علٌه أطلقوا الذى,  الفرنسً الفٌلسوؾ

 جاءت وقد الفرنسٌة القوانٌن صٌاؼة فى األثر أكبر له كان الذى,  االجتماعً العقد

,  الحوار وتقبل,  الدٌمقراطٌة إلى مٌل من الحكٌم عبد ٌبدٌه كان لما,  التسمٌة هذه

 تحدٌد قانون"  مثل,  ما قرار التفكٌر عند واالجتماعٌة اإلنسانٌة الجوانب ومراعاة

 قري فى األسر من اآللؾ إنقاذ فى سببا كان رأٌا عامر فٌه أبدي والذى مثبل" الملكٌة

 الدالة هما, بالمٌثاق الحرٌة جناحً تعرٌؾ فى وإصراره وأنصاوره ونجوعها مصر

 لم لذا.  إلٌهم اإلشارة سبق ما وهو وؼٌرهما.  السٌاسٌة العدالة وأٌضا,  اإلجتماعٌة

 الرأي من المشٌر ٌبدٌه لما انعاكسا إال الحكٌم لعبد الناصر عبد ٌبدٌه ما ٌكن

 .المبكرة صداقتهما منذ والتراحم الرحمة إلى والمٌل,  واإلخبلص الصواب

 من عودتهما عقب ذلك وكان – األٌام أحد فى لهما وقعت قصة ٌروٌان واالثنان

,  المرور إشارة عند العربة وتوقفت,  معا العربة فى كانا إذا – حماد جمال حرب

 ثٌاب فى صبً على عٌناه فوقعت الحكٌم عبد ونظر الباردة الشتاء أٌام من الٌوم كان

 عٌنا ورقت فاؼر الصقٌع من ٌحمٌه ؼطاء أى من عارٌا الرصٌؾ على ٌنام ممزقة

 . أرضا مؽرورقتان بعٌنٌه فإذا, جمال إلى والتفت عامر

 القدر جمع,  البعض بعضهما وحب, الناس وحب الوطن بحب النابضان القلبان هذا

 . والسٌاسٌة والعسكرٌة االجتماعٌة الحٌاة فى بٌنهما
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 وبٌن بل,  فقط الصدٌقٌن تربط ال األواصر كانت,  االجتماعٌة العبلقات وفى

 . قوي برباط أسرتٌهما

 – الناصر عبد بجمال – المشٌر عم – عامر محمد عامر عبلقة ذلك أمثلة ومن

,  وناصر عامر من كبل األبوة ٌرعً,  عطوفا طٌبا رجبل وكان – أخٌه ابن صدٌق

 وكان –( األوستن)  عربته فى الناصر عبد مع عامر الحاج وركب تصادؾ فإذا

 إلى ٌلتفت الخزان ملء بعد, البنزٌن محطة بها ٌدخل جمال فإن – الثورة قبل ذلك

 فالعبلقة,  البنزٌن ثمن الرجل فٌدفع"  بٌه عامر ٌا جالون اتنٌن:"  قاببل الرجل

 .القلب الطٌب بعمه شاب عبلقة بٌنهما

 

 سمع قد وكان,  الناصر عبد جمال منزل إلى عامر الحاج ذهب المرات إحدى وفى

 عبد وجد وإنما,  جمال ٌجد لم البٌت وفى,  ولٌدا تضع – جمال أى – زوجته أن

 بٌنهما األسري اإلندماج إن!..  الناصر عبد جمال ابن" خالد"  ٌحمل عامر الحكٌم

 حٌن"  الحكٌم عبد بعم"  ٌتعلقون كانوا جمال أبناء إن حتً ونبٌبل حمٌما كان

 من ٌشاءون ما طلب فى جمال أبناء ٌتردد وال كتفه على بعضهم ٌحمل بل ٌزورهم

 . عامر الحكٌم عبد

,  األسرتٌن بٌن والتزاوج,  والتراحم,  واإلخوة,  الكفاح هو بٌنهما كان ما إن

 .واحزناه

 وما ٌعقل وكٌؾ...  ٌقبل وكٌؾ بعامر فتك قد جمال ٌكون أن العقل ٌقبل ال.... ال

 . وٌزٌد هذا كل الذاكرة مكنون فى عنده

 عام الفرسان سبلح ثورة ٌوم الحكٌم عبد موقؾ الذاكرة مكنون وفى ٌقبل كٌؾ

 استقاالتهم الناصر عبد جمال رأسه وعلى,  بؤجمعه الثورة مجلس كتب ٌوم 7659

 انتهت قد الثورة تكون وبذلك.  الدٌن محًٌ خالد ٌقوده الذى الحصار ضؽط تحت

 . للشٌوعٌٌن السلطة وسلمت الواقع فى
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 دخوله وعند.  الثورة مجلس إلى توجه النبؤ سماع ولكنه موجودا الحكٌم عبد ٌكن لم

 مطرقا جالسا الناصر عبد جمال وكان الطٌر رإسهم على كؤن صامتٌن الجمٌع وجد

 بالبكاء الناصر عبد جمال انفجر وفجؤة,  كفٌه بٌن رأسه واضعا األرض إلى بوجهه

 لن:"  المشٌر ورد" .  ضاعت والبلد انتهت الثورة:"  له وقال الحكٌم عبد رأي حٌن

...  بعد ٌستقل لم الذى الوحٌد وأنا,  المسلحة للقوات العام القابد أنا.. البلد تضٌع

 ..." علٌها أتفرج واقؾ وأنا تضٌع البلد معقول ومش

 تم حتً,  معاونٌه إلى بؤوامره ٌلقً – الجمٌع ذهول وسط عامر الحكٌم عبد وبدأ

 محًٌ بخالد الحكٌم عبد واتصل.  فوقه الطابرات وحلقت الفرسان سبلح حصار

 أهد حا,  أنفسكم وسلمتوا معاك وإللً أنت خالد ٌا خرجتش ما إذا:"  قاببل الدٌن

 ". علٌكم السبلح

 قرار الحكٌم عبد وأصدر, لسبلح داخل المعتصمٌن وأحضر بدران شمس ودخل

 . الثورة مجلس بإعادة

 للجٌش األعلً القابد بصفته إمكانه فى كان وقد الثورة الحكٌم عبد" ٌسرق" " لم

 وسلمها فاستلمها عامر الحكٌم عبد سجاٌا من واالنتهازٌة التآمر ٌكن فلم أنقذها ولكنه

 .الناصر عبد لجمال

 أن بعد,  وٌعانقه الحكٌم عبد لٌصافح, الكرسً فوق من الناصر عبد جمال وقام

 وبتدي,  حكٌم ٌا الضابط بتكلم وأنت كنت أنت:"  لعامر ٌقول وهو الؽمة انزاحت

 نفسً كان اللً عملت أنت:"  ٌقول جمال واستطرد..."  نابلٌون زي عامل األوامر

 "قادر كنتش ما... , أعمله

 ؟ مقتله تصور التً الوساوس ٌصدق أن,  هذا كل ٌعً لعقل كٌؾ

 له أقول حٌن منً أحد ٌسخرن فبل,  العقل حٌرة أشد وما..  القلب أحزان أثقل ما

 قٌد على المشٌر لى ٌصور,  بوهم أحٌا كنت – األحداث هذه كل رؼم – أننً األن

 .الحٌاة
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 ونظرت,  طعام وجبة وأعددت,  إلٌه فؤسرعت عمرو بكاء على شرودي من أفقت

 بالهرم بٌتنا فى مبلبسه جمٌع إن فتذكرت عمرو به ألؾ الذى الممزق القماش إلى

 . عمرو ثٌاب بعض وأحضر الفٌبل ألري أذهب فقلت

 الرجل قال ؟ مٌن أنت:"  فسؤلته أعرفه ال"  سفرجً"  لى خرج, الفٌبل باب وعلى

 الست صاحبتها..... ال:"  قال.  الفٌبل صاحبة أنا له قلت" ؟ مٌن اللٌى انتً:" 

 ":الكوٌتٌة

 السقوط وشك على أن الحظ عندما لى مقعد بإحضار الرجل وأسرع بدوار أحسست

 ولم ساكنة زلت ال وأنا الفٌبل خدت إزاي:"  له قلت ثم ألسترٌح الكرسً على جلست

 فى جاءوا الجٌش رجال من عددا إن الرجل لى فحكً..."  اإلٌجار عقد عن أتنازل

 وٌقول,  حرص أو عناٌة دون,  العربة فى به وألقوا شًء كل وحملوا كبٌرة عربة

,  وٌكسروها بٌخلوها شاٌفنهم واحنا ست ٌا حاجتك علٌنا صعبت وهللا:"  الرجل

 ".ومشٌت العفش خدت العربٌة وبعٌدن العربٌة فى وٌحطوها

 ال أحزانا أجتر,  القلب كسٌرة داري ولزمت فتكا بى ٌفتك والؽضب بٌت إلى عدت

 . خاوٌة كبٌبة تمضً واألٌام تنتهً

 قسوتهم مختبر فى اآلن أننً متخصصٌن خبراء للعذاب أن,  البداٌة منذ أقل ألم

 . ضٌاع وإفراجهم تعذٌب سجنهم ووحشٌتهم

 السإال هذا على اإلجابة حٌرتنً منً ٌرٌدون ماذا العٌش عنده ٌطاع ال حدا بلؽت

 فى موصدة كلها األبواب سفر وال معاش وال عون وال عمل فبل سوءا ازداد ٌوم كل

 .وجهً

 عقب شرؾ سامً لسان عن أحدهم لى نقله ما أتذكر وأنا,  بالقهر الشعور وؼلبنً

 عندي لحد ركبها على زاحفة تٌجً وها..  بس أشهر ستة:"  قال إذ عنً اإلفراج

 زاحفة امرأة إلٌه تؤتً أن الدولة فى كبٌر مسبول مراد أكل" عاوزه أنا اللى وتعمل

 !؟ ركبها على
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ً   ترٌد الظافرة األجهزة أن أما  ال شابة امرأة تفعل ماذا إذا,  ذلك من أسوأ هو ما ب

 إذا ؟ تفعل ماذا... ولنفسها ألسرتها القوت ثمن تجد وال,  لرضٌعها اللبن ثمن تجد

 ٌخٌم,  البٌت من خرجت,  البدن بموت تموت البدن مطالب فإن ذلك ٌرٌدون كانوا

,  هدي ؼٌر على بها انطلقت المتهالكة عربتً وركبت,  قاتم ثقٌل حزن قلبً على

 لى لٌخطر ٌكن لم شا أى بٌع فإن العربة أبٌع أن بالً على ٌخطر لم أنه والؽرٌب

 األشٌاء بٌع فى فكرت لما" حاجة بٌعً:"  لى قال المخبر أن ولوال بال على

 . السجادة بعت لما"  كبٌرة حاجة بٌعً:"  لى قالت الجارة أن ولوال الصؽٌرة

 علبة منها فاشترٌت الصدلٌات بإحدى مررت الهرم شارع أول فى الطرٌق ووفى

 إلى بعربتً وانطلقت كوكاكوال زجاجة منه فاشترٌت كازوزة ببابع ومررت أسبرٌن

,  الفٌبل إلى وتطلعت العربة أوقفت منها وبالقرب,  الهرم بشارع المسلوبة فٌلتً

 تلك فى المشٌر مع الماضً ذكرٌات خٌالً على وهجمت,  أرجابها فى أسرح

 الدنٌا ورأٌت, وتجمٌل تحسٌنات من فعلته وما,  منها جزء كل واسترجعت, الفٌبل

 الكوكاكوال بزجاجة مستعٌنة األسبرٌن وبلعت.  االحتمال ٌفوق أمر والبقاء موحشة

 .المحتوم للمصٌر نفسً وتركت...

 ٌا"  ٌقول األول شابٌن طبٌبٌن بٌن حوارا كل تتكلم أصوات على ؼٌبوبتً من أفقت

 الصوت قال" معقول مش:"  واآلخر"  الحمٌد عبد برلنتً مدام الظاهر دى... بص

 حولً ونظرت عٌنً فتح من تمكنت قد وكنت.."  ؼلط هنا جابوها الظاهر:"  األول

 – المصرٌٌن أم كانت وأظنها – العامة المستشفٌات أحد عنبر فى المنظر فهالنً

 أٌن:"  قابلة ففزعت وجوههم على مرتسمة البإس وصور المرضً حولً رأٌت

 "أنا؟

 الذي الشاب كان".  هنا من حاننقلك..  برلنتً مدام ٌا معلش:"  الطبٌبٌن أحد لى قال

 عربتهم فى فحملونً واقفٌن زالوا ال,  ووالدته ولده ومعه,  المستشفً إلى بً جاء

 وقضٌت. الشبراوٌشً مسشتفً إلى بً وذهبوا الحمٌد عبد برلنتً أنً علموا وقد –

 بثمن مطالبتً من خوفا الخروج أطلب لم التالً الٌوم وفى..  المستشفً فى ٌوما

 الدٌن وتكاثر األٌام وتوالت....  وثبلثة....  وٌومان...  ٌوم ومر. والعبلج اإلقامة
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 بالمال وآتً أتصرؾ كٌؾ أو أفعل ماذا أدري وال,  الدٌن هذا حبٌسة وأصبحت

 . الدٌن لسداد البلزم

 هناك أن لتقول صدٌقة بً اتصلت العاشر الٌوم فى. وانتظرت,  هلل أمري فوضت

 اعتادوا قد,  قدامً أصدقاء رفاقه كان جزابرٌا رجبل السابل وكان عنً ٌسؤل من

 وكان متبلزمة كمجموعة عرفتهم وقد الفنٌة حٌاتً بداٌة فى كنت عندما,  زٌارتً

 تستحوذ النضال قضٌة أظنها ما قضٌة وأن ٌشؽلهم خطٌرا أمرا ثمة أن علٌهم ٌبدو

 الحٌن بٌن بالعون أمدهم وكنت العٌش شظؾ من ٌعانون كانوا اهتمامهم كل على

 إال عنهم أسمع ولم وطنهم إلى سافروا, الجزابر فً الثورة قامت وعندما,  والحٌن

 . المستشفً فى وأنا اآلن

 بدون ٌجً ٌقدر,  ظروفك ٌعرؾ وال...  ٌزورك عاٌز هوه:"   صاحبتً قالت

 "؟ متً...  مانع ال:"  لها قلت" ؟ إحراج

 ". اآلن الحضور ٌستطٌع هل...  بجانبً هو: قالت

 ".وسهبل أهبل:"  قلت

,  علٌها عرفته التً ؼٌر حال فى فوجدته المستشفً فى الجزابرى الصدٌق وجاءنً

 تولً بٌن االستقبلل بعد خٌروه أنهم وأخبرنً...  والراحة الٌسر علٌه ٌبدو إذ

 . التجارة فاختار بالتجارة العمل أو منصب

 بعض اسمعنً ثم على لٌطمبن جاء وأنه لى ٌجري بما علم بؤنه الرجل وأخبرنً

 .وانصرؾ التشجٌع كلمات

 حتً للمستشفً دٌن بها سداد طرٌقة فى وأفكر,  مشكلتً ألواجه وحدى وبقٌت

 . النعاس وؼلبنً,  اإلرهاق أصابنً

 باإلطار لى وجاءوا...  ازداد الدٌن إن,  تفكٌري شؽل ما أول وكان, صحوت

 كلما ٌؽوص قلبً أن دورا وما,  والتمنٌات,  بالبسمات مشفوعة ٌقدمونها والفاكهة

 . نمت أو شربت أو,  أكلت
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 أوشك حتً أفتحه كدت وما قرٌبة مابدة على أضعه كنت كتابا تناولت اإلفطار بعد

 !! جنٌه ألؾ"  الكتاب بداخل أن ٌصدق من..  التوقؾ على قلبً

 األلؾ هذه وضع, وؼافلنً جاءنً الذي الجزابري الصدٌق بالعرفان وتذكرت

 .قط ذلك بعد أره ولم وانصرؾ

 وأحمل البدن صحٌحة خرجت مفلسة مرٌضة دخلته الذى المستشفً من وخرجت

 ال حٌث من هللا رزقنً...  الؽافل القلب ٌهز,  الؽامر هللا فضل!!  ثروة جٌبً فى

 به فوجدت كتابا فتحت ذاك إذ" .. مستحٌل"  الدنٌا فٌها لى قالت لحظة فى,  أحتسب

 . جنٌه ألؾ

 بٌت على ومررت الطعام بؤطاٌب المؤلي واألكٌاس بالهداٌا محملة داري إلى ذهبت

 اللفابؾ ٌفضون أخوتً أري وأنا سعادتً كانت وكم و بالهداٌا أٌضا محملة والدتً

 . وٌزٌطون األكٌاس وٌفتحون

 على وأوشكت, قتلها على أوشكت إذ لنفسى واستؽفرت,  هلل شكرا صلٌت البٌت وفى

 .. ربً سبحانك...  ؼنٌة حٌاة وأعطانً مؽفرة هللا فمنحنً فقٌرة كافرة الموت

 ال الطفل أن ٌظن من وٌخطا جدٌدة وثٌابا طعاما الرفاهٌة من نصٌبه عمرو ونال

 تلك فى – ٌفهم كؤنه – مشاركا عمرو بدأ فقد وأحزانهم سعادتهم أهله ٌشارك

 أصبحت فقط أنا أداعبه كنت أن وبعد بؽتة حٌن على األسرة ؼمرت التً المسرات

 على تزٌد ال التً اللؽوٌة حصٌلته بكل إضحاكً ٌحاول وكؤنه المداعبات منه أتلقً

 وأنا القلب فرحة اصؾ أن أستطٌع وال"  ماما"  الكلمات أجمل من هً واحدة كلمة

..  ٌومان أو ٌوم ومضً. مهدهدة,  ومنؽمة,  مقطعة,  بنطقها مداعبتً ٌحاول أراه

 هو األكبر شاؼلً أن الهموم القلب عن ٌصرفان ال والشراب الطعام أن واكتشفت

 ؟ أخباره هً وما له جري وماذا,  اآلن هو أٌن عامر الحكٌم عبد

 رإٌتً تفوق فرحة لرإٌته فكان على داخبل عامر أمٌن... فٌه رأٌت ٌوم جاء أن إلى

 . الكتاب داخل جنٌه لؤللؾ
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 عبد عمه من مقربا كان وألنه عامر الحكٌم عبد شقٌق ابن – أسلفت كما_  أمٌن كان

 إقامته تحدٌد فترة طوال الزمه فقد أبنابه من كواحد دابمة بصفة معه وٌعٌش الحكٌم

 كبٌرة سعادتً كانت فقد ولذا,  وتصرفاته أفعاله وراقب وتعلٌقاته أقواله إلى واستمع

 .األخٌرة الشهور فى بالمشٌر دراٌة الناس أكثر وجدت حٌن

 العمارة حول ٌجدها كان التً الحراسة بسبب انقطاعه عن معتذرا الكبلم أمٌن وبدأ

 حسب – المقابل الرصٌؾ من العمارة ومراقبة,  التردد ن ٌكؾ لم فهو جاء كلما

 علٌنا لٌطمبن ٌجً فكان – عمرو وأم عمرو من باله ٌخللً ان المشٌر عمه وصٌة

 وفوجًء المخبرٌن أحد معه فصعد باألسانسٌر وصعد جازؾ مرة ذات أ،ه وحكً

 وضؽط فوقؾ المجاورة الشقة ٌقصد أنه فتظاهر شقتً بابا على آخرٌن بمخبرٌن

 إلى فعاد,  بالشقة ٌكن لم أحد أن هللا وحمد, ٌراقبونه والمخبرون الباب جرس على

 ولكن ذلك على وضحكنا".  جوه محدش الظاهر:"  للمخبرٌن ٌقول وهو األسانسٌر

 المشٌر؟ أخبار عن ماذا

 وجهه وعلى مفاجبة حٌرة أصابته وقد إلى ٌنظر وهو طوٌبل عامر أمٌن صمت

 !؟ ٌقول ماذا ٌدري ال من انفعاالت

 "؟ مٌت والبل حً هو... كوٌس؟ المشٌر:"  مباشرة فسؤلته مخاوفً صمته أثار

 . فصرخت صدرى فى الوسواس فزاد مشككا صامتا إلى نظر

 صحٌح؟ مات هو...  تتكلم ما-

 ".بٌومٌن ماخدوه بعد:"  قاببل لسانه أفلت

 "؟ فٌن على خدوه:"  سؤلته

 ! قتلوه وبعدٌن...  وخدوه..  ورجلٌه أٌدٌه من شالوه...  خدوه:"  قال

,  فبكً أحضانً فى الرابض عمرو صٌحتً وأفزعت!! ؟ قتلوه:"  صرخت

 .ٌدى بٌن من وأخذته,  فتحٌة الحاجة خالتً إلى فؤسرعت
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 وأحسست,  بالطنٌن دماؼً بعدها امتؤل" قتلوه"  كلمة ؼٌر كلمة لسانً ٌنطق لم

 فحملونً,  جلستً فى أترنح وبدأت بعنؾ قلبً ودق,  شراٌٌنً فى تركض بالدماء

 . علٌها وأرقدونً,  الكنبة إلى

...  وٌشتد ٌشتد خدى بؤن وشعرت األٌمن خدي تشد لٌنة ٌدا كؤن اشعر وبدأت

 . ؼٌبوبة فى ورحت

 وما.  سمعً تصل مختلطة وأصوات,  وجهً فى إبر بوخز إحساس على أفقت

 من إفاقتً رأي الذى"  عٌاد حسنً"  الدكتور وجه على وقعتا حتى عٌنً أفتح كدت

 إنك منك عاٌز أنا بس..  العال وعال.. أهه القمر زى وشك أنتً ما:  فقال الؽٌوبة

...  البنك تنتبهً تقدري عشان...  زعل مفٌش....  نرفزة فٌش ما....  هادٌة تبقً

 أنك مهم ألنه...  قوام تخفً هللا شاء وإن...  كمان واألم األب ٌتٌم ٌبقً عاٌزاه والبل

 ".صعب عبلجه حٌبقً أتؤخر لو ألنه..  أوله فى لسة والمرض,  بسرعة تخفً

 فور حسنً الدكتور وجه على الدهشة ورأٌت,  أتكلم وأنا, لسانً ثقل وأحسست

 هو..  شوفً:"  قاببل إلى ٌنظر عاد ثم متحٌرا حولً من إلى ونظر,  كبلمً سماعه

 كل..  كبٌرة الحكاٌة إن تفتكري لحسن..  االسم لك أقول عاٌز ومش...  بسٌط شا

 بسرعة حتخفً وأنتً العبلج على وتمشً..  حاجة أى فى متفكرٌش أنك المطلوب

 . هللا شاء إن الشلل من

 على رأٌت ما فصدمنً...  المرآة إلى مسرعة ونهضت,  فتماسكت,  اللفظ صفعنً

 وجهً نصؾ كؤنما..  الوراء إلى مشدودا وجهً من األٌمن النصؾ إن: وجهً

 فى شعورا وال حسا أجد فلم أتحسس ٌدي ومددت...  األخر النصؾ ٌفارق أن ٌرٌد

 ٌتحمل وهل...  خواطر وال تفكٌر ال, كبلم ال..  كالبلهاء وعدت..  الجانب هذا

 أن أختً أرادت وعندما, المجانٌة األدوٌة بعض حسنً الدكتور لى   وقدم ؟ القلب

 عارفٌن كلنا وإحنا... مكانها بنتً إن أفرضً"  قاببل بشدة رفض" الكشؾ"  تعطٌه

 "... بٌها وحاسٌن.. لها جري اللً
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 النصٌحة لى ومقدما مجانا الدواء لى مقدما,  عبلجً على حسنً الدكتور واظب وقد

 ومساندتً عزٌمتى وتقوٌة عبلجً تولوا الذٌن األبرار جملة من بارا   فكان والتشجٌع

 .والمعٌن الصدٌق فٌها انعدم محنة فى

 الدكتور عناٌة ثم هللا بفضل لشفاء تماثلت بعدها أسابٌع عدة المرض معً واستمر

 .عٌاد حسنً

 شا فكل الطبٌعٌة ؼٌر حٌاتً إلى باألحري أو الطبٌعٌة حٌاتً إلى عدت الشفاء بعد

 . والناس والطعام الكبلم نفسً وعافت مفهوم وؼٌر طبٌعً ؼٌر لى بدا

 كان إن أبالى ال جوفً فى ألقٌه والطعام األشٌاء مذاق فقدت طعم للوجود ٌعد ولم

...  ناقصا وجدته إذا الطعام فى الملح وضع نفسً على استكثر بل..  مالحا أو عادما

 عقلً لى وفسر...  المشٌر مات ما بعد للذوق منافٌا عمبل لى بدا ذاته األكل إن بل

 ولم ٌقتلونً لم فلماذا..  بهن رحمة زوجاتهم مع الزوجات ٌدفنون الهنود أن الراكد

 ؟ لمشٌر مات كما أمت لم

 أحد وال,  ضجة وال,  بشر ال حٌث به مبلذا أرٌد الوجود هذا عن بعد أرٌد أصبحت

"  قلت...  محال هذا ولكن المساجد أحد إلى الهروب ببالً خطر. ؟ أذهب أٌن... 

 . بٌتها فى تعتكؾ المرأة أن العارفون فقال" اعتكؾ

 فى سجن من,  عامر الحكٌم لعبد جري ما بتفاصٌل,  الكاملة اإلحاطة لى تمت لقد

 وأطفال,  الصؽار وأبنابه بناته أعٌن أمام وسحب,  مرإسٌه من وإهانات,  منزله

,  بٌته من عنوة وٌإخذ ٌهان وهو,  العظٌم أبٌهم إلى واجفة بقلوب ٌنظرون سبعة

 . انتحاره نبؤ ٌؤتٌهم...  ٌومٌن وبعد

,  الساحقة الهزٌمة ٌوم – انتحارا ٌبؽً كان إن – ٌنتحر لم لماذا...  للهزل ٌا

 خدٌعة فٌه تبٌن الذي التنحً ٌوم أو,  الصحراء فى الطٌر ٌنهشها جنوده وأجساد

 أنهم وٌعلم,  بٌته فى حبٌسا قضاها التً األسابٌع خبلل أو.  الناصر عبد جمال

 .؟ لقتله النٌة ٌبٌتون
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 بتحدٌد علم أن بعد الناصر عبد جمال منزل فى األخٌر العشاء ٌوم ٌنتحر لم ولماذا

 ومحمد و الكرٌم عبد سعد ٌد على لئلهانات ٌتعرض وهو ٌنتحر لم ولماذا إقامته

 رأى أنه من,  أخٌه ابن وصفه الذى النحو على,  شرؾ سامً شلة وباقً فوزي

:"  له ٌقول العسكرٌة الشرطة ربٌس الكرٌم عبد وسعد الشرفة آخر فى جالسا المشٌر

,  الحرس مع بتتكلم أشوفك وإٌاك...  ساكت تقعد...  خالص حد مع تتكلمش ما أنت

 ".. واحد أى أو

 !! قابده باألمس كان لمن الكرٌم عبد سعد ٌقوله ما هذا

 ال,  مإمن بقلب وٌعبرها,  والفواجع األزمات هذه لكل عامر الحكٌم عبد أٌصمد

 أن بعد إال!!  نفسه ٌقتل ال,  الطوٌل الصمود هذا بعد ثم...  هللا رحمة من ٌقنط

 !العٌون؟ عن بعٌدا حٌازتهم فى أصبح

 إلٌه أفضً الذى.  عامر حسن أخوه كان كذلك للمشٌر مبلزم عامر أمٌن أن وكما

 بطلب التقدم إلى عامر حسن دعا الذى فما وإال,  ٌقتل أن من بمخاوفه,  الحكٌم عبد

 فى ٌنظر فلم.  المشٌر موت فى لتحقٌق باب فتح فٌه ٌطلب,  العامة النٌابة إلى

 !!اآلن؟ حتى الطلب

 طلب قد بؤنه إقامته تحدٌد أثناء,  7691 عام سبتمبر 1 فى رسالة المشٌر كتب وقد

 أى – وأنه 7691 سنة ٌونٌو هزٌمة وأسباب,  المسبولٌات لتحدٌد عسكرٌة محاكمة

 المشٌر وقال وتكلم جازؾ البد إلى بإسكانه تهدٌدات لذلك نتٌجة تلقً قد – المشٌر

 : رسالة فى

 محاكمة طلبت ألنً تهدٌدات أتلقً أنً...  باألمان أشعر أعد ولم,  الثقة فقدت أنً" 

 – شرؾ سامً قٌادة تحت – المخابرات من ضابط زارنً ساعتٌن فمنذ,  علنٌة

 تدبر مإامرة هناك أن ثقة على وأنً,  وتكلمت جازفت إذا األبد إلى بإسكاتً وهدد

 – مرارا االنتحار حاولت وأننً,  نفسٌة أزمة من أعانً أن تقارٌر نشروا لقد ضدي

 أبعد هو االنتحار إن... ؟ بنا حلت التً الكارثة بعد نفسٌة أزمة من ٌعانً لم منا ومن

 إلٌه أسعً ما أن ألصدقابً أكدت وقد, المسبولٌة من هروب ألنه تفكٌري عن شًء

 على خابؾ بؤنه شخصٌا لى صرح بؤنه عامر حسن المهندس وٌقول حقٌقة كشؾ هو
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 كنابب منصبه بحكم ٌونٌو حرب شهود أهم عامر الحكٌم عبد المشٌر وكان.  حٌاته

 السٌاسٌة األحداث تلك أسرار بؤدق علم كان حٌث المسلحة للقوات األعلى للقابد

 وتحطٌمها المصرٌة المسلحة القوات على للقضاء دبرت التً والمإامرة والعسكرٌة

 . المعركة تدخل أن قبل

 المصري الجٌش على بالحفاظ والتزام,  السٌاسة بمواقفة مرتبط المشٌر مصرع وإن

 قوى أى من علٌه والسٌطرة للتؽلؽل محاوالت أو تدخبلت أى عن بعٌدا وطنٌا

 المسلحة القوات على سٌطرتها والحكم الببلد على السٌطرة هدفها كان خارجٌة

 وتفقد فلكها فى ٌدور بلدا مصر من وٌجعل,  مصالحا ٌخدم الذى الحكم نظام وفرض

 . وقومٌتها استقبللها بذلك

:"  صارخا المستشفً شرفة إلى خرج ٌوم نصر صبلح قاله ما ننسً وهل

 ". المشٌر قتلوا كما سٌقتلوننً

 

 وقال,  سٌقتل أنه ألصحابه وقال,  سٌقتل أنه ألهله قال رجل فى إذن القول فما

 !!! قتل ثم....  القاتل اسم وحدد سٌقتل بؤنه ورقة وكتب بل,  سٌقتل أنه للمسبولٌن

 ؟ القول هذا كل فى القول ما

 كل البدن وٌتحمل, العذاب هذا كل القلب وٌتحمل,  الكذب هذا العقل ٌتحمل وكٌؾ

 النحو على وزهدا حزنا تمؤلنً عامر أمٌن إلى   نقلها التً الصورة إن ؟ الهوان هذا

 فى المشٌر مع عاش الذى أمٌن إن ؟ الصورة هذه هى ما ولكن آنفا ذكرته الذى

 " الفرٌسة على االنقضاض. "  للناس ٌروٌها مؤساة بؤذنٌه وسمع بعٌنٌه ورأي منزله

 الصٌد رحلة انتهت,  وستٌن وسبعة وتسعمابة ألؾ عام سبتمبر من عشر الثالث فى

 وٌتلمظ فمه وٌطبق,  لحظات إال هً وما,  الصٌاد أنٌاب من الفرٌسة واقتربت

 . ضحٌته دماء بطعم منتشٌا
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 جمهورٌة محافظات إحدى بالجٌزة"  الطحاوٌة"  بشارع بفٌبل الصٌد حادثة وقعت

 ربٌس نابب,  عامر الحكٌم عبد المشٌر كان فقد,  الضحٌة أما.  العربٌة مصر

 ٌولٌو31 ثورة أبطال من وبطل,  المسلحة للقوات األعلى القابد ونابب, الجمهورٌة

 . للجنود محبب وقابد,  قومً بطل فهو و 7653

 كان,  ٌوما وعشرٌن واحدا مكمبل عشر الثالث صباح حل عندما بمنزله حبٌسا كان

 . العام نفس من سبتمبر شهر من والعشرٌن السادس فى بدأت التً,  اإلقامة قٌد فٌها

 التابعة العسكرٌة الشرطة من بالسبلح المدججٌن بالجنود محاصرة الفٌبل كانت

 الحربٌة للمخابرات التابعة الجٌب وعربات المصفحة والعربات فوزي لمحمد

 الجمهوري الحرس من هابلة وأعداد, شرؾ سامً إشراؾ تحت العامة والمخابرات

 حول وتتكاثؾ تتزاٌد الحشود كانت الناصر عبد لجمال والتابعة المتعددة وأسلحته

 . الفٌبل

 هبط ثم,  بٌته حول ٌجري ما لٌستطلع منزله سطح إلى" األعزل"  المشٌر صعد

 . ٌنتظر منزله صالون فى وجلس

 أبنابه بعض عن ٌخؾ لم الحكٌم عبد فإن كلها األسرة ٌسود التوقع من جوا كان

 . مجهول مكان إلى بٌته من ٌإخذ أن توقعه أخوته وأبناء

 نقله توقع إلى ٌدعوه عما المشٌر شقٌق ابن"  عامر حسن أمٌن"  الشاب سؤله وقد

 سجن أنه أى الجمهوري الحرس وهنا..  عمً ٌا ٌنقلونك لماذا:"  بقوله الفٌبل من

 . حقٌقً

 !!" شهود أمام ٌقتلنً لن الناصر وعبد...  شهود هإالء:"  أخٌه البن الحكٌم عبد قال

 "ٌحاكمك؟ ال ولماذا:"  أمٌن قال

 حتى أو ضابط ألي محاكمة أى إجراء على حتى ٌجرإ لن أنه:"  المشٌر قال

 ". الهزٌمة من تماما برئ الجٌش أن ٌعرؾ فهو..  الحٌاة قٌد على دمت ما عسكري
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 مناصبك تسلم رفضت لقد... ؟ شا كل تركت أن بعد ٌقتلونك ولماذا:"  أمٌن سؤله

 "؟ ٌقتلونك فلماذا...  اسطال فى تعٌش أن وأردت

 إلى النفً اقبل أن وإما,  السلطة فى معهم أكون أن أما:"  أخٌه البن الحكٌم عبد قال

 ٌحسبون موقوتة قنبلة له بالنسبة فهو السلطة خارج هنا بقابً أما...  ٌوؼوسبلفٌا

 ". انفجارها لموعد حسابا

 شاب,  الطوٌلة الحبس لٌالً فى له والمسامر,  عمه خدمة على القابم هو أمٌن كان

 خاص بحب قلبه وٌمتلا,  ورومانسٌة,  ونقاء,  حماسا ٌمتلا عمره من العشرٌن فى

 فقد الشباب من األسرة فى من أكبر وألنه,  عامر الحكٌم عبد المشٌر لعمه وإكبار

"  و" نصر"  الحكٌم عبد أبناء أما,  الحرجة األٌام تلك فى عمه سر موضع أصبح

 هإالء,  أعوام عشرة على أكبرهم عمر ٌزٌد ال أطفال فهم"  صبلح" و"  جمال

 .. ونوال,  وسوسن,  وأمال, نجٌبة وأختهم أمهم ومعهم المشٌر مع ٌقٌمون كانوا

 بالراحة وأمره,  عبلجا فؤعطاه األنفلونزا من عمه إلى أمٌن شكا الٌوم ذلك فى

 .ونام المجاورة حجرته إلى أمٌن فذهب

 

 تفصل التً الصالة فى جلبة على قلٌل بعد صحا فقد الرقاد به ٌطل لم الشاب ولكن

 الضباط من بصفٌن ففوجا األمر لٌستطلع فراشه فؽادر المشٌر وحجرة حجرته بٌن

 . الصالة جانبً على ٌقفان الرشاشة المدافع ٌحملون

 ابنة نجٌبة على عٌناه فوقعت مذعورتٌن بعٌنٌن حوله وتطلع دهشة عٌنٌه الفتً فرك

 . الحدٌقة إلى نزلوا أنهم فؤنبؤته أشقابها عن فسؤلها المشٌر عمه

 أبناإه به ٌحٌط"  أعزل"  فرد رجل والهدؾ مصوبة والمدافع صفوؾ الجنود

 من والدهم هللا ٌنجً بؤن ابتهاالت قلوبهم ووجٌب, بنات وأربع صبٌة ثبلثة الصؽار

 . الرشاشة المدافع فى المعبؤ الرصاص هذا
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 لهم تبٌن ثم جدوي دون أخوتهم عنهم بحث الحكٌم عبد أطفال من فقٌدان ثمة وكان

 الحدٌقة مبنً فى وحبسهما – ونصر جمال - الطفلٌن هذٌن احتجز الماحً العمٌد أن

 تمكنوا وإذا المشٌر بٌت فى من كل اعتقال وتم,  له مقرا الماحً العمٌد اتخذه

 مسدسه متمنطقا متعالٌة بخطً,  رٌاض المنعم عبد تقدم قابدهم بٌت على وسٌطروا

 . عامر الحكٌم عبد المشٌر حجرة إلى الضباط صفً بٌن ومر

 وآذانهم ٌقتلها ٌكاد برعب الساحق االقتحام هذا تتابع لؤلبناء المذعورة والعٌون

 . كلمة أو صوت ألى مرهفة

 أنه الناصر عبد لجمال قلت أنا:"  ٌقول وهو صوته المشٌر أبناء سمع إلى وتناهً

 محاكمة طلبت أن حاجة كل ٌعرؾ الشعب والزم..  بالحقابق الناس ٌواجه الزم

 ؟ إٌه من خاٌؾ هو..... علنٌة

 عبد من وتقدم,  المشٌر قاله مما كلمة سمع أنه رٌاض المنعم عبد على ٌبد ولم

 الخٌانة ثمن حتدفعوا انتوا:"  ٌصٌح وهو عنه بعٌدا دفعه هنا ولكن,  متهجما الحكٌم

 .."للبلد حصلت اللً

 فرأي الصالون باب من أمٌن فتقدم وشتابم إقدام ودبٌب,  جلبة صوت ذلك وأعقب

:"  ٌقول وهو بخناقه لٌمسك الحكٌم عبد على الهجوم ٌحاول رٌاض المنعم عبد

 ". بالعافٌة أو بالذوق الحكٌم عبد ٌا معاٌا حتٌجً

 االقتراب من لٌمنعه رٌاض المنعم عبد وجه أمام ٌده فى بعضا ٌلوح الحكٌم عبد كان

 ؟ تقتلونً عشان هنا من تنقلونً عاٌزٌن انتوا: "  ٌقول وهو منه

 وحرس المخابرات من برجالتكم ملؽم البٌت ما:" متحفز وهو المشٌر واستطرد

 عاٌزٌن ٌبقً,  البٌت حوالٌن والحرس...  مقطوعة والتلٌفونات..  الجمهورٌة رباسة

 ؟ لٌه تنقلونً عاٌزٌن...  إٌه

,  مناصب ن الناصر عبد جمال علٌه عرضه ما قبل عمً كان لو:" أمٌن لى قال

 ...".التحٌة وٌإدون له ٌنحنون هإالء كل لكان
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 حٌن فإنه ولذا,  لعمه والطاعة االحترام ٌقدمون الضباط رإٌة اعتاد قد أمٌن كان

 الصالون واقتحم,  نفسه ٌتمالك لم و عمه بذراع ممسكا رٌاض المنعم عبد رأي

 .." دي بالطرٌقة تكلمهوش ما:"  قاببل رٌاض المنعم عبد بذراع وأمسك

,  الوقت كسب ٌحاول كان أنه أم بصداع أصٌب قد المشٌر كان إن أحد ٌعرؾ ال

 فى رٌاض المنعم عبد صاح وحٌنبذ. األسبرٌن من حبٌتن بتناول تشاؼل حٌن

 حانودٌه..  حاجة بلع باٌن...  خذوه تعالوا:"  الصالون جنبات فى القابمٌن الضابط

 ". المستشفً

 عٌن عن الؽٌاب ٌرٌد ٌكن لم علٌها الجالس بالكنبة وتشبث عامر الحكٌم عبد قاومهم

 . ٌتوقعها كان التً قتله جرٌمة على شهودا لٌكونوا أهله

 فٌهم ٌصٌح وكان..  بنٌا وصندال رمادٌا قمٌصا الٌوم ذلك فى ٌرتدي الحكٌم عبد كان

 عاٌز أنا...  عرفت والناس أتكلمت أنا لكن أتكلم ما قبل تقتلونً عاٌزٌن:"  قاببل

 ".اتجنن – ناصر ٌقصد – الراجل...  معاٌا ٌحصل ده أزاى...  محاكمة

...  إصبعا إصبعا نزعوها,  وٌدها الكنبة ظهر عن ٌدٌه فصل من الضباط وتمكن

 . قبضتهم فى أصبح حتى

 ذابلتان عٌنان..  حٌاته فى قبل من ٌرهما لم كما فرآهما عمه عٌنً ؼلى الفتً ونظر

 . دنا قد أألجل ان صاحبهما ٌظن,  قانطتان

 علٌه وخوفا رٌاض المنعم عبد قال كمال,  حقا شٌبا ابتلع قد عمه أن الفتً وظن

 وإذا"  معاهم روح...  خاطري عشان....  عمً ٌا أرجوك:  باكٌا إلٌه ٌتوسل راح

 قاببل أذنه فى عمه همس عمه من قرٌبا الفتً أصبح

 إذا:"  فٌها وٌقول كتبها التً الورقة تلك ٌقصد عمه أن الشاب وعرؾ" الرسالة"     

 الحكٌم عبد أبناء وشاهد"  قتلنً الذي هو الناصر عبد فسٌكون شٌبا لى حدث أو مت

 على الصالون من به ٌخرجون والضباط وقدمٌه ٌدٌه من محمول وهو أباهم,  عامر

 من به وهبطوا أٌدٌهم بٌن من التملص وٌحاول ٌقاومهم المشٌر بٌنما الصورة هذه

 به الممسكٌن أٌدى من لٌفلت جبارا مجهودا بذل الباب وعن"  األوفٌس"  الخدم سلم
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 قدمٌه على ومشً...  القامة منصب والوقوؾ منه التخلص فى افلح وقد بالقوة

 عن وركب معهم أحضروها التً المرسٌدس العربة ركب حتى الباب من خارجا

 جري وقد رٌاض المنعم عبد شماله وعن"  شرؾ سامً نسٌب"  فوزي محمد ٌمٌنه

 الزجاج فحطمت السٌارة على بها فؤلقً بعصا ممسكا وكان, عامر المشٌر ابن نصر

 خلؾ تجري وراحت,  القدمٌن حافٌة الفٌبل من عامر المشٌر زوجة وخرجت الخلفً

 على فداست مجهول مكان إلى المساق زوجها وراء وتولول تبكً وهى العربة

 أسقطتها,  قوٌة دفعة بٌده الكرٌم عبد سٌد فدفعها قدمٌها مزقت لزجاج من قطعة

 اللحظة ذات وفى.  المكلومة الزوجة إلى بكراهٌة الناظرتٌن عٌنٌه أمام األرض على

 كبده فلذات أحبابه بمرأى – مرة آلخر – عٌنٌه لٌمؤل الخلؾ إلى المشٌر التفت

 .  الصؽار

 المشٌر منزل إلى المهمة بهذه المكلفة القوة أفراد باقً دخل مباشرة رحٌله وبعد

 . وتفتٌشه بٌتهم اقتحام على مرة ألول ٌتجرأ من ٌرون وهم أبنابه قلوب وؼاصت

 فى وجوه ما كل ونقلوا..  وحطموا ومزقوا بحثوا عقب على رأسا المنزل قلبوا

 . معٌنة أشٌاء عن ٌبحثون أنهم وبدأ أوراق من المنزل

 ". 7691 سنة ٌونٌو حرب أسرار"  عن المشٌر مذكرات على عثروا وقد

 . ذلك بعد أثر المذكرات لهذه ٌظهر ولم

 . ٌونٌو حرب وأثناء قبل دار ما كل علٌه مسجل شرٌط على عثروا كما

 الحشود تزاٌد الحظ أن إلى عمً حوزة فى كان الشرٌط هذا أن أمٌن وٌروي

 وراء فؤخفاه الشرٌط هذا فٌه ٌخفً مكان عن ٌبحث فؤخذ,  البٌت حول العسكرٌة

 .الصالون ؼرفة فى معلقة لوحة

 

 جثة إقامة تحدٌد
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 النابب عزوة من تبقً ما كل هم العشرٌن دون شاب ومعهم وأمهم أطفال سبعة

 . عامر الحكٌم عبد الجٌوش وقابد الجمهورٌة لربٌس األول

 الدموع خبلل من الدنٌا ٌرون األعٌن دامعوا كلهم العم وابن,  واألم,  أطفال سبعة

 . العقل ومن بل والعدل الرحمة من خلت شوهاء دنٌا

 عابلة رجال بكل زج فقد أٌضا األقرباء ومن بل والخلٌل,  الصدٌق من خلت دنٌا

 عن المشٌر بعابلة مرتبطا كان من الناصر عبد عابلة ومن بل السجون فى المشٌر

 . النسب طرٌق

 إلى واالبتهال الدموع سوي ٌملكون ال الجناح مهٌضً دارهم لزموا جمٌعا هإالء

 . نصٌر وال الدنٌا باؼتهم فقد مبٌت شر من أباهم ٌنجً أن هللا

 كل المطارق هشمت فقد,  إلٌه ٌلجبون صدٌق وال,  نصٌر ال أن ٌعلمون كانوا

 محاوالت ٌبذل عابلهم رأوا فقد,  والخبلن المعارؾ كل المخاوؾ وأبعدت األصدقاء

 . ندابه على ٌجٌب صدٌقا ٌجد لم باألصدقاء لبلتصال

 هذا ففً.  أحد ٌعلمه ال مكان وفى موجود ؼٌر هو قٌل الناصر عبد جمال عن سؤل

 على فجؤة األوامر صدرت – الجمهوري الحرس رجال أحد قال كما – بالذات الٌوم

 أن ٌحدث ولم اإلسكندرٌة إلى فجؤة للسفر باالستعداد,  الرباسة تقالٌد فى المعتاد ؼٌر

 . المرة هذه إال فجابٌة برحلة أخطروا

 أحد ٌعلمه ال مكان وفى موجود ؼٌر أنه فقٌل الشافعً حسٌن عن المشٌر وسؤل

 موجود ؼٌر انه فقٌل به الخاصة التلٌفونات جمٌع فى هٌكل حسنٌن محمد عن وسؤل

 . أحد ٌعلمه ال مكان وفى

 !! هللا إال ٌعلمها ال أماكن فى فجؤة أصبحوا الجمٌع

 الدامعٌن األبناء فإن,  بحماه ٌلوذ بؤنه المتظاهر المشٌر إلى المتودد ذلك هٌكل حتً

 ٌوما عامر الحكٌم عبد إلى هٌكل حسنٌن محمد جاء كٌؾ ٌذكرون,  المذهولٌن



www.egyzaman.com 
 

 ال عالم فى ٌعٌش أصبح فقد,  شا له حدث إذا – هٌكل أبناء أى – بؤبنابه لٌوصٌه

 !!! أمان وال,  محاكم وال,  فٌه عدل

 شاهد" عامر أمٌن:" ٌقول وكما أبٌهم أنباء عن لٌسؤلوهم الحرس سوى األبناء ٌجد لم

 لنا فقالوا عمً عن الحرس سؤلنا الٌوم نفس من مساء الخامسة الساعة فى:"  العٌان

 . للدولة التابعة االستراحات بإحدى األن ٌقٌم وهو جٌدة بصحة المستشفً ؼادر أنه

 وستٌن وسبع وتسعمابة ألؾ سنة سبتمبر من عشر أربعة الموافق التالً الٌوم وفى

 وبعض مصحفا فؤعطٌناه نظٌفة ومبلبس كتبا ٌطلب المشٌر إن:"  ٌقول رسول جاء

 . أبٌها إلى رسالة" ابنته" نجٌبة وكتبت طلبها التً النظٌفة المبلبس وأعطٌناه الكتب

 شدٌدا طرقا سمعنا,  صباحا السادسة وفى,  سبتمبر عشر خمسة ٌوم صباح وفى

 ذا الطفل المشٌر ابن" جمال"  ٌطلب الحرس قابد أن الطارق وأبلؽنا الباب على

 – المشٌر – أباه أن أبلؽوه إنهم لٌقول جمال إلٌنا وعاد لمقابلته فنزل العشر السنوات

 !! ٌراهم أن ٌرٌد وأنه اسطال فى مرٌض

 !! اسطال فى مرٌضا والٌوم نظٌفة ومبلبس كتبا ٌطلب باألمس

 فى ٌدفنون موتاهم أن ٌعلمون فهم مات قد أباهم أن حدسهم وأنبؤهم قلوبهم خفقت

 السٌارة األسرة وركبت والنحٌب البكاء من حالة فى جمٌعا وانخرطوا,  اسطال

 . بلدتهم إلى وانطلقوا" 7111 فٌات" الباقٌة الوحٌدة

 نزلت,  البنزٌن محطات إحدى وعند الطرٌق فى بالسٌارة انطلقنا:"  أمٌن وٌستطرد

 عامر الحكٌم عبد قتلوا"..... اتجاه كل فى ننادى وأخذنا معها وأنا عمً ابنة نجٌبة

.." 

 من طلبت الجامعة كوبري فوق مرورنا وأثناء. المرة تلو المرة النداء هذا وتكرر

 من وأخذت,  الوكٌل إبراهٌم الدكتور على ٌمر أن – السٌارة ٌقود وكان نجٌبة زوج

 شًء لى   حدث أو مت لو"  وإمضابه بخطه الحكٌم عبد فٌها كتب التً الورقة نجٌبة

 ومعً المشٌر قتلوا إنهم:"   الوكٌل إبراهٌم للدكتور وقلت قتلنً الذى هو"....."  فإن

 هذه إن:"  وقال الرجل فذعر قرأها الورقة وأعطٌته,  ذلك تثبت ٌده بخط ورقة
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 أخذت وهناك للسٌارة وعدت الورقة فؤخذت للخطر ٌحملها من حٌاة تعرض الورقة

 . الضٌاع من علٌها خوفا مبلبسها فى وأخفتها الورقة نجٌبة منً

 ٌتابعوننا متفرقة أماكن فى المخابرات عربات نشاهد كنا البلد إلى الطرٌق وفى

 .. بهم مررنا إن عنا وٌبلؽون

 بالمدافع المسلحٌن بالجنود محملة كبٌرة سٌارة جدي منزل أمام وجدنا وصلنا ولما

 . البٌت أمام وهناك هنا متناثرة المخابرات عربات رأٌنا كما الرشاشة

 ضخمة صورة فطالعتنً البٌت دخلت عندما جنونً وجن ساهمة ذاهلة البلدة كانت

 أسب وأنا بقدمً أدوسها وأخذت الطرٌق فى بها وألقٌت فحملتها الناصر عبد لجمال

 . الضباط أمام وألعن

 نؤت لم أننا لنا وظهر وفظاظتها بشاعتها بكل النكبة علٌنا وأطلت المستور انكشؾ

 . جنازة لتشٌٌع وإنما مرٌض لزٌارة

 وألى مكان كل فى األعٌن تراها مما صؽٌرة سوداء سٌارة دخلت األثناء هذه وفى

 الحكٌم عبد المشٌر العزٌز عمً جثمان جوفها وفى" الطلب تحت"  شعارها إنسان

 !! عامر

 فى بالمشاركة لنا ٌسمح وال شٌبا األمر من ندري ال أهله فنحن أهل ببل مٌتا كان

 ل‚أ له كان المشٌر وكؤ، علٌه أخٌرة نظرة بإلقاء ولو لنا ٌسمح ولم للجنازة اإلعداد

 أقرب هو حال فى ونحن بهم ٌعرفنا أن القاسً القدر وشاء...  نعرفهم ال ؼٌرنا

 أبناإه نحن دوننا به وٌستؤثرون,  جثمانه حول ٌلتفون داموا ما أدري وال...  للذهول

 شا كل أصحاب فهم اسطال إلى للذهاب دعوتنا كانت فٌما أدري ال أخوته وأبناء

 !! شا لنا لٌس....  ونحن

 ٌمر الذي,  الطرٌق جانبً فعلى الجنازة تشٌٌع لحظة...  الموجعة اللحظة وجاءت

 طابوران الطرٌق جانبً على اصطؾ األسرة مدافن إلى والمإدي,  اسطال شرق

 جوفها فى تحفظ ؼالٌة فودٌعتهم عجب وال,  الرشاشة بالمدافع المسلحٌن الجنود من

 ... الكثٌرون ٌخشاه سر وهو...  الموت سر
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 الباكٌن المنسحقٌن كبده فلذات هم أطفال بضعة سوي المشٌر جثمان مشٌعو ٌكن ولم

 إخوته من ألحد ٌسمحوا ولم اعتقلوهم فقد األسرة رجال باقً وأما...  الحٌاري

 من البالػ سنوسً الحاج عمً هما ٌعتقبل لم عجوزٌن اثنٌن سوي جنازته فى بالسٌر

 مٌت على تعرؾ بتجربة مر الذي الجواد عبد المستشار وعمً عاما سبعٌن العمر

 لٌري استدعوه.  لنا رواها حٌن ألضحكنا عزٌز المٌت أن ولوال,  للهزل أقرب هً

 جثمان فٌها سجن التً الواسعة الحجرة إلى أخذوه ذهب فلما,  القاهرة فى أخٌه جثة

" ؟ فٌن هوه:" السادات أنور فسؤل السادات وأنور فوزي محمد هنا فوجد المشٌر

 عبد المستشار دخل"  شوفه خش...  جوه أهو:"  ٌقول وهو بٌده السادات فؤشار

 هذه صاحب على ٌتعرؾ فلم السرٌر على ممد ملفوؾ شا إلى ونظر عامر الجواد

 "ال:" قالوا – الباب عند أوقفوه قد وكانوا"  منه أقترب دعونً:"  هلم قال الجثة

 الوجه من جزء عن لٌكشؾ أحدهم ذهب" ؟ وشه أشوؾ طب:"  المشٌر شقٌق قال

 من االقتراب أو الدخول من ٌمنعه الجواد عبد المستشار أمام اآلخر وقؾ بٌنما

 .الجثة

.... ال:  قالوا"  أخوٌا جسم أشوؾ عشان فضلكم من المبلٌة شٌلوا:"  الجواد عبد قال

 ".أتفضل..  كدة كفاٌة

 

 وهو ٌعرؾ ال زال وما ٌعرؾ فلم,  لٌتعرؾ ذهب الذى الجواد عبد عمً وخرج

 . مثواه إلى أخٌه جثمان اآلن ٌشٌع

 أن ضمنت العربات و والجنود,  فالمدافع كلها اسطال ٌظلل الخشٌة من جوا كان

 الواجب لٌإدوا جاءوا الذٌن المجاورة القري أهل واحتجزوا....  حده إنسان كل ٌلزم

 .الجنازة تشٌٌع فى المشاركة من ومنعوهم

 والجنود العٌون عن المتخفً الملفوؾ الجثمان أخرجوا المفتوح القبر فوهة وأمام

 .....متربصون ٌقظون السبلح شارون
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 لم الجنود من مبات المسلحة الصفوؾ بكته وما..  األخٌر الوادع لحظة وجاءت

 قلوبهم طارت,  صؽار أطفال بضعة البكاء واجب كلها مصر عن وتحمل.... ٌبكوا

 . آثم ؼادر – لهم من أعز فى – بهم وؼدر أرواحهم وانسحقت شعاعا

 وعلى وحوله فوقه الحراس وأقاموا واألسمنت بالطوب وأوصده القبر الجثة أدخلت

 وكؤنما...  البؤس جهامة هى وإنما الحزن جهامة لٌست جهامة الكل وعلى منه مقربة

 وما, األبد إلى صاحبها على سلطانهم تؤكٌد أرادوا ولعلهم الجثة إقامة لٌحددوا جاءوا

 . الجبار المنتقم القهار الواحد سلطان تحت أصبحت قد أنها دور

 

 الثوري والمؤمور الروس

 

 ال مإكدا المشٌر موت نبؤ تلقٌت فقد المفجعة الحقٌقة على صحوت ونصؾ عام بعد

 بالشلل فؤصابنً حقا ما ثقٌبل النبؤ نزول وكان عامر أمٌن فم من أوهام وال فٌه لبس

,  تنحٌته ٌسحقنً لم فؤنا,  النازلة هذه سحقتنً مثلما أزمة أو ضابقة تسحقنً لم... 

 إنسانٌته فى البارع الطبٌب ٌدي على منه شفٌت الذى العضال المرض تحدٌد وال

 . عٌاد حسنً الدكتور علمه فى بارعا كان مثلما

 إلى الحاجة فى فقط تكمن ال معضلتً وكانت الحٌاة معضبلت واجهت الشفاء بعد

 جانب فإلى,  والكسب لعمل طرٌق سلوك من منعً الحقٌقة فى هى وإنما المال

 للتلٌفزٌون شفهٌة أوامر هناك كان, معً التعامل من السٌنمابٌٌن المخرجٌن خوؾ

 خطواتً ٌتعقب من مكان كل فى ورابً كان كما معً التعامل بعدم السٌنما وقطاع

 ؼٌر مختلفة بطرق على   التجسس رجالها واصل والتً المخابرات قبل من للمراقبة

 .المراقبة

 للصٌاد وتم المشٌر مات أن بعد التحدٌد وجه على منً ٌرٌدون كانوا ماذا أدري وال

 المشٌر بصوت مسجلة أشرطة عن ٌبحثون كانوا أنهم عندي والظن فرٌسته التهام

 – به أعلم كنت – آخر وشرٌط وراءها الخافٌة واألسرار الهزٌمة أسباب فٌها ٌكشؾ
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 كان الشرٌط ذلك الحكٌم عبد بٌن فتشوا حٌن أخذوه ولعلهم ذهب أٌن أعرؾ وال

 كان وفٌه – مباشرة الهزٌمة بعد الناصر وعبد الحكٌم عبد بٌن تلٌفونٌا حدٌثا ٌسجل

 وتشتت تمزٌق من الجٌش أصاب لما,  بالبلبمة نفسه على وٌنحً ٌبكً الناصر عبد

 االنتظار عدم وجوب عدم فى,  والطٌارٌن والقادة المشٌر برأى ٌؤخذ لم وألنه, 

 الجٌش والتحام,  ومطاراتها العسكرٌة إسرابٌل منشآت وضرب,  بالمبادأة واألخذ

 من وٌطلب, اإلسرابٌلً الجوي التفوق مٌزة لتضٌٌع اإلسرابٌلً بالجٌش المصري

 .الورطة هذه من للخروج المشورة الحكٌم عبد

 الحكٌم عبد مذكرات هو األشرطة ؼٌر – عنه ٌبحثون كانوا الذى اآلخر والشا

 كتبها التً بالورقة ٌعلمون كانوا إن أدري وال"  ٌونٌو 5 حرب أسرار"  من عامر

 .ال أم قاتله اسم ذكر مع قتله احتمال فٌها محذرا ووقعها الحكٌم عبد

 ال أسباب هناك كان فإن,  ذلك ؼٌر والتجسس المراقبة الستمرار أسبابا أذكر ال

 "الشاعر بطن فى المعنً"  وٌبقً أفهمها وال أعرفها

 على وأحزانً العطاء الكرٌم النٌل إلى أنظر بٌتً شرفة فى جالسة كنت ٌوم وذات

 . والعطاء الرزق من وأحرم شاطبه

 هذه فى وكنت وابكً وأدبر,  أفكر ففٌها...  وخلوتً متعتً الشرفة هذه كانت

 قاطعا هللا رحمة وبٌن بٌنه حاببل فٌقؾ اإلنسان على اإلنسان قسوة فى أفكر اللحظة

 . هللا عند من هو الذى الرزق طرٌق

 على تعلٌقا قالها قد كان عامر الحكٌم عبد المشٌر كلمات بعض الذاكرة وتداعً

 !!؟ موجود ؼٌر أم موجودا هللا كان إن معرفة الناصر عبد محاولة

 والعلماء, واألدباء,  المفكرٌن ٌسؤل راح اإلجابة على الحصول سبٌل وفى

 : قوله ذلك على بها علق التً عامر كلمات وكانت واألصدقاء

 !!أكثر ٌفتري عشان موجود مش هللا أن ٌتؤكد عاٌز!!  الراجل شوؾ -

 !!ٌتؤكد؟ أن دون مات أم ؟ الناصر عبد تؤكد هل تري
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 الخروج على وساعدنً صعبا بات الذى أمري لى وٌسر فٌه أنا مما نجنً...  هللا ٌا

 ؟ المؤزق هذا من

ً   عما وتسؤلنً شقتها شرفة من التحٌة على تلقً الطٌبة جارتً  ما لها فشكوت ب

 ...":وحش حظً أنا"  لها وقلت أعانً

 عمرو هو بصحٌح وحش حظه اللً...  قوي حلو حظك أنتً ال:"  الجارة لى قالت

 مالوش ٌتٌم دلوقت بقً...  المشٌر أبوه حٌاة فى حلوة حٌاة تنتظره كانت بعدما... 

 "حد

 تؤجرٌها ممكن ٌعنً النٌل على شقتك أنتً:" قالت".إٌه؟ أعمل طب:"  سؤلتها

 فٌه أنا ما مخرجا فٌها ووجدت الفكرة وعجبتنً"  منه تعٌشً كوٌس بإٌجار مفروشة

 "؟ قبل من ببالً هذا ٌخطر لم كٌؾ..  هللا ٌا ؟

 ألزمتً حل فٌه فكان جنٌه مباتى مقدراه شهري بإٌجار لها ساكن إٌجاد فى وأفلحت

 . أسرتً وأزمة

 إخوتً مع فٌها تقٌم حجرتٌن على تزٌد تكن لم شقتها ولكن والدتً عند ألقٌم وذهبت

 البحث من البد فكان ممكنة ؼٌر تكون تكاد بل مرهقة اإلقامة جعل مما,  الخمسة

 . سكن عن

 واحد جنٌه ٌومً بإٌجار بالزمالك"  هاوس هورس"  بنسٌون فى سكنا وجدت وقد

 . والطعام اإلقامة نظٌر

 األول الٌوم منذ اكتشفت وقد السن فى متقدمة روسٌة سٌدة البنسٌون صاحبة كانت

 فى كخبراء ٌعملون الذٌن,  الروس العسكرٌٌن من البنسٌون هذا فى المقٌمٌن كل إن

 !! المصري الجٌش

 من بكثٌر أكبر كان الرجال عدد ولكن والنساء الرجال من العشرٌن حوالً كانوا

 . النساء عدد



www.egyzaman.com 
 

 الحكٌم عبد لتشهد للشٌوعٌة صورة رأسً بعٌنً أرى أن ألى أراد القدر وكؤنما

 بؤى مصر أرض على كابنة الشٌوعٌة تكون أن كره حٌن حق على بؤنه عامر

 رأى من وكان,  صداقة أو خبراء أو قواعد صورة فى سواء الصور من صورة

 عبد جمال أبرمها التً السوفٌتٌة المصرٌة الم الصداقة بمعاهدة مصر أن المشٌر

 عبد بؤذنً سمعت وقد وارسو حلؾ دول إحدى أصبحت قد الهزٌمة بعد الناصر

"  المعاهدة توقٌه بعد الناصر عبد جمال مع له حدٌث أثناء التلٌفون فى ٌقول الحكٌم

 .شدٌد ؼضب علٌه ٌبدو لحظتها وكان"  وارسو الحلؾ دول من دولة بقٌنا بكدة

 شرب فى اللٌل ٌنفقوا أن أعمالهم من ٌعودون حٌن الروس هإالء عادة من كان

 كمن – البنسٌون وصاحبة وهم أنا – جمٌعا نبدو وكنا. الوعً ٌفقدوا حتى الخمر

 مرت فقد هذا وعلى الصرٌح والكبلم والتعارؾ التبسط من ٌمنعه خفً إرهاب ٌظله

 "حال فى واحد وكل"  األولً األٌام

 صار فقد حتما التخاطب إلى مإدٌا كان الجوار وألن وقهرا بإسا كان الحال وألن

 . وحوار كبلم وبٌنهم بٌنً

 بالفزع البنسبون أصابت لٌلة ذات وقعت حادثة ذلك إلى دعً ما أول وكان

 عنٌفا ودقا,  وصٌاحا جلبة ٌحدث بمن,  حجرتً فى وأنا فوجبت فقد واالضطراب

,  ثمل حتً شرب الروس من واحد ألري فخرجت,  الحجرات إحدى باب على

 إلٌه أسرع أن لوال الباب ٌحطم كاد حتً بعنؾ ٌدق فراح,  هٌاج حالة وإصابته

 الروسٌات إلحدى أنها بعد فٌما عرفت التً الحجرة باب عن وأبعدوه,  زمبلإه

"  هى بالداخل كانت المرأة أن الحدٌث من لى وتبٌن البنسٌون فى معنا المقٌمات

"  عن ٌعتذر التالً الٌوم فى الزوج وجدت ولدهشتً,  منهم واحد ومعها" زوجته

 هو....  عرفهم فى إذن....  بالداخل كان الذى الروسً للرجل األمس حماقة

 أن فكان,  المواقؾ هذه مثل فى فضوله ٌمنع أن اإلنسان ٌستطٌع وال المخطً؟

 بٌننا اللؽة وكانت,  لوعٌه متمالكا ولكنه مخمورا كان بدوره الذي أحدهم سؤلت

 .اإلشارات:  العالمٌة اللؽة مع والفرنسٌة العربٌة اللؽة كلمات
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...  محرومون أننا:"كالتً هى المكسر الحدٌث هذا من استخلصته الذي المعنً وكان

,  سٌبٌرٌا إلى أنفً..  مصرٌة أسرة صادقت وإذا, سٌبٌرٌا فإلى..  امرأة عرفت إذا

 أن نستطٌع وال...  الموت فإلى – رقبته على ومرر – األوامر ٌخالؾ ومن... 

 !؟ للترفٌه مكان إلى نذهب أو... أحدا نخالط

 أوامر وفق تتحرك آالت كؤنهم – القهر ظل فى – لى ٌبدون الروس هإالء كان لقد

 باهلل إٌمانه ٌفقد حٌن اإلنسان تعاسة فٌهم ورأٌت, تفكٌر وال شعور ببل,  وتعلٌمات

 .إمبلء الحٌاة أشكال علٌه وتملً حرٌته وٌفقد,  إرادته وٌفقد

 نسٌت بس...  قوي كوٌسة نظرٌة الماركسٌة"  ٌوم ذات لى المشٌر قاله ما وتذكرت

 ". نفسه اإلنسان نسٌت...  مهمة حاجة

 ال سكانه من ألى صدٌق وال ضٌؾ وال,  زابر فبل تعسابه على مقفبل البنسٌون كان

 مطلع مع فرحة لى كانت أنا ولكنً.  المكان هذا فى والمرح التفاإل روح ٌبث أحد

 وٌلعب ٌلهو معً النهار فٌقضً,  عمرو ومعها فتحٌة خالتً تؤتً حٌن صباح كل

 ألن والدتً منزل إلى خالتً به عادت اللٌل جاء فإذا حٌاتً فراغ على وٌمؤل, وٌؤكل

 البٌضاء الروسٌة البنسٌون صاحبة سنته وقد أطفال وجود ٌمنع البنسٌون قانون

 لم أنها أقول أن اإلنصاؾ ومن,  الروس من عندها ٌنزلون من راحة على حرصا

 وأرٌد,  سٌنمابٌة نجمة أنً لها أوضحت أنً لوال أصبل ؼٌرهم نزالء تقبل تكن

 إعطابً وقبلت أحبتنً وبٌنها بٌنً حوار حري ولما الوقت بعض الناس عن اإلبتعاد

 المساء فى أتؤلم كنت الصباح فى أفرح كنت وكما, العجٌب البنسٌون هذا فى حجرة

 أثناء,  باكٌا نحوي الممدودة ٌده إلى فانظر...  عمرو انصراؾ لحظة تؤتً حٌن

 إلً الوتٌرة هذه على األٌام بنا وسارت.. قلبً ٌعتصر واأللم,  به خالتً انصراؾ

 الحٌن بٌن ٌؤتً زابرا كان وإنما مقٌما ٌكن لم,  جدٌد ضٌؾ ٌوما البنسٌون اقتحم أن

 السٌدات إحدي ورد خطب إلى ٌسعً من صورة فى مرة أول جاء ولقد والحٌن

 وأوالنً معتادا علٌنا تردده وأصبح,  بٌننا أصبح أن بعد ولكنه..  الروسٌات

 ..إهتمامه
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 إلى تقدم األقسام أحد مؤمور كان وبالتحدٌد,  الشرطة رجال ممن الزابر هذا كان

"  ٌوم ذات فقال مؤساتً فى لى   بمشاركته ٌشعرنً أن وأراد متلطفة وادعة بصورة

..  بٌكً حاسٌن ولكن..  حصل اللً عن راضٌة مش كثٌر ناس فٌه الداخلٌة فى إحنا

ً   ومتهٌؤ  طاٌقة عدتش ما الناس:"  قال أخري ومرة حاجة ٌعملوا عاٌزٌن أنهم ل

 قادر حدش ما...  ٌتكلم قادر حدش ما..  ده حصل اللً عن راضٌٌن مش وإحنا..

 مع قعدة قاعدٌن أمبارح كنا...  الشمس ورا ٌودوه طول على ٌتكلم حد أى..  ٌتنفس

 " موجود الً الجدع نشٌل...  ٌعنً وفكرنا زمبلبى

 "إٌه؟ ٌعنً:"  وتساءلت

 الزم...  انقبلب...  حاجة أى نعمل...  إؼتٌال نعمل":  الثوري:"  المؤمور قال

 ". تحتمل ال بقٌت األوضاع نتصرؾ

 "؟ إٌه ٌعنً...  ازاي بس...  أٌوه:  له قلت

 منذ الطرٌق فى صدفة قابلته قد كنت المشٌر رجال من صدٌق زارنً األثناء تلك فى

 .ٌشاء وقتما لزٌارتً ودعوته, عنوانً وأعطٌته أٌام

 

 نهض حتى الداخلٌة من معً الجالس أن منً ٌعرؾ كاد وما, معنا الصدٌق جلس

 بدوري نهضت"  كلمتٌن فى حضرتك عاٌز أنا سمحتً لو:"  ٌقول وهو واقفا

 . فتحدث جانبا وانتحٌنا

 ..." تحت واقفة السلكً عربة وجود الحظت دلوقت طالع وأنا:"  الصدٌق قال

 لم" الثوري المؤمور"  أن أكتشفت فقد,  المناسب الوقت فى المشٌر رجال أحد انقذنً

 . الحدٌث تسجل البٌت أسفل والعربة فٌحادثنً,  لى نصبوه فخا إال ٌكن

 مشارٌعه فى لٌحدثنً كعادته المؤمور جاءنً,  الصدٌق لزٌارة التالً الٌوم وفى

 :بقوله بدأه الذى الحوار بٌننا ودار!!..  الثورٌة

 ..امبارح فٌه باكملك كنت اللً للموضوع بالنسبة -
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 ؟ إٌه موضوع -:  قاطعته

 ..نعمله راح اللً االنقبلب موضوع -

 : قاطعته

 .. ده بتقوله اللً الكبلم ومال مالً..  إٌه انقبلب -

 .االنقبلب وعن...  الناس قرؾ عن بنتكلم كنا مش ؟ هللا -

 ست واحدة أنا..  الجٌش فى ضابط أنا هو..  إٌه انقبلب...  ده الكبلم ومال أنا مالً

 . ابنها وتربً تعٌش عاٌزة

 من حذرنً الذي المشٌر صدٌق كان.  فانصرؾ الحوار استمرار من طاببل ٌجد ولم

 الحالة فى ألنه..  كشفتٌه انك ٌفهم تخلٌه أوعً:"  ٌومها لى قال قد البلسلكً عربة

 . عرفاه مش أنتً حد ٌبعثوا راح دى

 خاٌؾ أنا:" قاللً مرة ذات وفى,  ٌٌؤس ولم,  بالطبع زٌاراته المؤمور ٌقطع لم

 أو ؼالٌة حاجة عندك إذا أنصحك كدة عشان... , متراقبة انتً بالك خللً..  علٌكً

 بنك فى بإسمك أحطها أقدر أنا فلوس عندك كان وإذا,  مؤمون مكان فى تخبٌها مهمة

 "؟ أمٌن مكان فى حاجتك إن متؤكدة أنتً...  البنوك من

ً   أنا:"  متلطفا واستطرد  معاكً عملوه اللً عن سمعنا... , المباحث فى صاحب ل

 .."خٌر كل وتستاهلً...  تمام جدعة ست أنت...  جدعنتك من مبسوطٌن وكلنا

 وإحنا..  قوي علٌكً وخاٌؾ..  فٌه إنتً باللً حاسس وأنا:"  والن صوته رق ثم

 ".تتجوزٌنً قبلتً لو ٌعنً إنما..  المشٌر قد مش ٌعنً

 وأنا معقول ومش..  صعبة ظروؾ فى واحدة أنا..  دلوقت وقته مش:"  له قلت

 لٌلً؟ ٌا القمر شوفً تقوللً بؤؼرق
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 شهر كل أول بانتظام ٌؤتً والمال,  بهدوء تسٌر البنسٌون هذا فى حٌاتً كانت

 تظل حٌث,  اللٌل طوال عمرو افتقاد هو حٌاتً على نؽص الذى الوحٌد والشا

 .الصباح حتً ذهنً فى ماثلة ٌبكً وهو صورته

 ٌقاوم ورأٌته,  خالتً مع ٌذهب أن بشدة عمرو رفض أن الٌالً إحدى فى وحدث

 تؽل آخر مكان عن البحث فكرة فبدأت ٌسقط كاد حتً كتفها على وهو بنفسه وٌطوح

 . تفكٌري

 تعلم قد وكان – حل قد االنصراؾ وقت بؤن عمرو شعر عندما التالً الٌوم وفى

 بلسانه قال..  بكابه بسبب نصرفه أننا منه ظنا مستعطفا لى وقال بكً – الكبلم

 ومش.... حاجة هاكسر ومش..  أعٌط حا مش أنا":  القلب ٌدؼدغ الذى الطفولة

 عن البحث قررت أن فكان علٌه مشفقة ٌذوب قلبً وأحسست..."  حاجة فى حاألعب

 .األمر كلفنً مهما الؽد منذ مفروشة شقة

 ل‚أ من واحد لً قال سؤلت وحٌن,  دورٌن من فٌبل إلى ذهبت طوٌل بحث ٌعد

 . لؤلجانب فقط نإجر أننا:"  الدار

 حتً علً ٌقع بصرها كاد وما إلٌها فؤخذنً"  البٌت ربة بمقابلة لى اسمح: له قلت

 زى مش أنتً طبعا أل....  وسهبل أهبل!! .. ؟؟ برلنتً مدام...  خبر ٌا:"  صاحت

 ؟"حد أى

 وما – طٌبة مصرٌة أسرة منها العلوي الطابق ٌسكن طابقٌن من الفٌبل هذه كانت

 البٌت صاحبة السٌدة سؤلتنً وقد,  جمٌلة حدٌقة بها وتحٌط مصر فى الطٌبة أكثر

 قصتً الفاضلة للسٌدة شرحت,  شقة فى أسكن وأنا,  المفروش للسكن ٌدعونً عما

 الدور لى تإجر أن المرأة فقبلت,  المال إلى لحاجتً شقتً تؤجٌر إلى واضطراري

 . جنٌهات الثمانٌة ٌتعدي ال اإلٌجار وكان جمٌلة حدٌقة به تحٌط الذي األرضً

 األهل حولً تجمع فقد,  حٌاتً فى جدٌدة فقرة بدأت المفروشة الشقة إلى باالنتقال

 منذ أراهم لم الذٌن عامر الحكٌم عبد أشقاء هم الزوار أهم وكان,  األصدقاء وارنً

  أحد مكانه ٌعرؾ لم الذى البنسٌون إقامة وبسبب إقامتً تحدٌد بسبب العامٌن حوالً
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 – المشٌر شقٌق عامر المنعم عبد الحاج زٌارة وكانت جاءونً عنوانً عرفوا فلما

 حٌن عامر الجواد عبد المستشار شقٌقه عن لى رواه بما بداخلً جدٌدة لروح باعثا

 الحجرة باب على إٌقافه من بها عومل التى والطرٌقة,  شقٌقه جثة لٌري استدعوه

 فماذا وإال,  مقتوال مات المشٌر أن:"  الصدد هذا فى وقال الجثة تسلٌمه ورفضهم

 . األحوال هذه مثل فى المتبعة التقالٌد تقضً كما لؤلهل الجثة تسلٌم رفضوا

 معرفة فى الرؼبة تشعلها جدٌدة روح بدنً فى ودبت,  قاله ما سمعت حٌن قلبً قفز

 عبد جمال مات حتى, تنطفا وال تخبو ال بداخلً الجذوة هذه وظلت للمشٌر جري ما

 .الناصر

 ال,  تهدٌد وال,  مراقبة فبل.  سجنً فترة عملٌا انتهت,  الناصر عبد جمال بموت

 أقارب أو أقاربً من,  والزوار الضٌوؾ عن الحرج ورفع الرزق مصادر فى تعقب

 الحكٌم لعبد األكبر الشقٌق"  عامر المنعم عبد الحاج"  ٌزورنً مرة وألول المشٌر

 . عامر

 فى قضاها التً السنوات ولكن بؤلمانٌا مصر سفارة فى ٌعمل المنعم عبد الحاج كان

 وفطرته نقابه على مطلقا تإثر لم,  أوربا فى عاشها والتً,  الدبلوماسً السلك

 شدٌد العبادة كثٌر أراه وكنت" طاهر مبلك"  نظري فى وهو...  طرٌقته وسبلمة

 . بالمسجد معكتفا معظمها قضً األخٌرة أٌامه حتً التقوي

 عبق المكان فى وأشم والطمؤنٌنة,  النفس بسكنٌة وجوده فى أشعر ٌزورنا حٌن وكان

 . مباركة عطر نفحة ذاته هو وكان المسلك

 حٌن الحكٌم عبد علٌها أبتمنه التً" األمانة"  لٌإدي المرة هذه لزٌارتً جاء وقد

 . األٌام لؽدر تحسبا لى لٌحفظها جنٌه وألفا مصاؼً بها حقٌبة أعطاه

,  قوته أوج فى وهو رآه وكٌؾ الٌوم هذا ٌري المشٌر كان هل..  هللا لرحمة ٌا

 وسلطانه؟

 عٌناي وتقع افتحها كدت وما الحقٌبة تلك حامبل عامر المنعم عبد الحاج على دخل

 .هلل شكر قلبً وامتؤل,  السعادة ؼمرتنً حتً بداخلها التً الثروة على
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 أفرؼت حتى وانتظر,  عطوؾ ابتسامة وجهه على, ٌراقبنً المنعم عبد الحاج وكان

 كل فى ركن كل نقبوا الذٌن المخابرات رجال أٌدي من نجت وكٌؾ, الحقٌبة هذه

 . عامر آل بٌوت من بٌت

 ٌتركوا لم بٌتً هاجموا وعندما" السندرة"  فوق أخفً كنت:"  الطٌب الرجل قال

 وصعدت إلٌها صعدوا فقد..  نفسها السندرة ذلك فى بما ٌفتشوه أن دون مكان فٌها

 واحدة من انتهوا فإذا,  قطعة قطعة األشٌاء وٌفحصون ٌفتشون وأخذوا و معهم

 تفتٌشها تم كومة – كومتان أو – ركنان هناك فؤصبح بعٌد ركن فى وضعوها

 . الحقٌبة بها كانت التً وهى التفتٌش فٌها جاري وكومة

 أشاركهم بؤنً وتظاهرت الجمٌع بٌن والهرجلة االرتباك فؤشاع فؤر ظهر وفجؤة

..  تفتٌشها تم التً الكومة إلى وألقٌتها الحقٌبة فؤخذت الفرصة وانتهزت, الفؤر تعقب

 . أٌدٌهم من نجت وبهذا

 بالطبع وكنت – اإلسكندرٌة إلى مسافر أنً المباحث لرجال قلت تقرٌبا ٌومٌن وبعد

 بٌتً من وخرجت,  النقود حقٌبة بداخلها وضعت كبٌرة حقٌبة معً فؤخذت مراقب

 فى لى صدٌق لدي وأودعتها,  النهار وضح وفى العام الطرٌق فى أحملها وأنا

 . بها ذهبت التى الحقٌبة بذات وعدت اإلسكندرٌة

 !! ثرٌة أصبحت لقد...  حال إلى حال من حٌاتً انقلبت عٌن ؼمضة وفى اآلن

 المرة هذه وفى,  النٌل على الحبٌبة شقتً إلى العودة هو به قمت عمل أول وكان

ً   نصبت التً السرٌة األجهزة شراك آخر عن البٌت صاحبة لى كشفت  جاءها فقد ل

 هذه إلى علٌها مؽضوب امرأة أنً بحجة وبٌنها بٌنً الذى العقد فسخ منها ٌطلب من

 .وتعذٌبً تشرٌدى فة الرؼبة بهم بلؽت المدي

 عامر حسن"  بإسم هو وإنما,  برلنتً بإسم لٌس عقد بؤن أبلؽتهم البٌت صاحبة لكن

 تركوها صادقة وجدوها وإذا,  علٌه اإلطبلع فطلبوا عار لعمرو ومتنازل" 

 .وانصرفوا
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 جاء عامر حسن بإسم عقد وجود فإن"  نافعة ضارة رب:"  القابل المثل أذكر وهنا

 التى الهرم فٌبل فى ألقٌم الشقة تركت حٌن ذلك حسابها أحسب لم واقعة نتٌجة

 ؼٌابً الحظت قد,  البٌن صاحبة أن وٌبدو,  عامر الحكٌم عبد لى استؤجرها

 ولما,  بذلك حكم على وحصلت,  طرد قضٌة ضدي فؤقامت الشقة فى فطمعت

 وبٌنها بٌنً النزاع فض حٌن إلى الشقة على حراسة بطلب بادرت حدث إلى تنبهت

 عقد وقع, الشقة إٌجار طالبا الحارس إلى عامر حسن وتقدم, حارسا المحكمة وعٌنت

,  اعتقالً تم أن إلى عمرو ابنً مع بالشقة أقمت التً أنا وبالطبع,  بإسمه إٌجار

 مر ما وتذكرت حٌاتً مراحل استرجعت كلما!!  ساكنة ٌجدونً فلم طردي وأرادوا

  ً  األحزان ؼور إلى بً هبط واآلخر السعادة قمة إلى رفعنً بعضها أحداث ن ب

 قد نفسً أري فإنً,  هلل الشكر إال أملك ال الحٌاة هذه تفاصٌل تؤملت وكلما والتعاسة

 طٌاتها فى تحمل,  متعددة وقابع إن بل,  ورحمته عناٌته من كبٌر بقدر حظٌت

 .الطوٌة سلٌم أو مبتهبل أو مظلوما تنسً ال اإللهٌة العناٌة ٌد أن على مإكدة إشارات

 أال فٌها توهمت لحظة فى جاء الفرج وإن مصٌرٌة لى بالنسبة كانت الوقابع هذه

 ذاتها حٌاتً هدد ما ومنها الورطة تلك أو,  األزمة هذه من للخروج أمل وال خبلص

 . بالفناء

 وجمال,  شباب ٌملك كان الذى مورٌس مع حكاٌتً عند بً تقؾ حٌنما الذاكرة إن

 رفضه على القدرة نفسً من وأجد ونجومٌتها بمباهجها الدنٌا على وٌعرض وماال

 صددته كٌؾ..  الحٌاة على وإقباال وطموحا حٌوٌة تفٌض فتاة بعد وأنا,  وصده

 ذلك حدث كٌؾ كلها حٌاتً على ٌقضً أن الجابز من كان شدٌد مكر من فنجوت

ً   هللا عناٌة أنها لوال  مبنً فى لى ظهر حٌنما واعتزاز كبرٌاء أمتلا كنت وكم ب

 . مصري مخابرات رجل به وإذا..  المخابرات

 ربٌس بؽرفة الملحقة الصؽٌرة الؽرفة فى أصرخ وأنا هللا عناٌة تداركتنً ولقد

,  االتهام فى تمادٌت لو الجابز من وكان,  المشٌر قتلوا بؤنهم وأتهمهم,  المخابرات

 أن لوال شهود وببل,  المخٌفة المظلمة الؽرفة تلك وفى,  اللحظة تلك فى أقتل أن

 فانتبهت و موقفً خطورة إلى لتنبهنً ٌدي على تضؽط ٌدا هللا رحمة لى سخرت
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 والؽرٌب..  عنً أٌدٌهم وكؾ النور إضاءة أعقبها أخري وجهة بالصراخ واتجهت

 !!الجادٌن إحدى ٌد كانت الٌد هذه أن

 خٌوط أن"  الناصر عبد جمال الربٌس أبلػ المخابرات لرجل ألقول هللا ألهمنً ولقد

 لهذه وكان" كلها الخٌوط لفك سؤضطر أفكها بدأت ول,  بعضها فى وداخله البكرة

ً   الناصر عبد جمال واتصال,  المخابرات من سراحً إطبلق فى أثرها العبارة  ب

 عبد بٌت فى كان وقد,  ٌدي إلى وثل وكٌؾ,  بالمشٌر زواجً وعقد. الخروج قبل

 ولم,  عقب على رأسا وقلبوه البٌت فتشوا وقد,  إقامته تحدٌد أثناء عامر الحكٌم

 عبد خبؤه الذي,  العقد هذا أٌدٌهم فى ٌقع لم ذلك ومع فٌه ونقبوا إال شٌبا ٌتركوا

 إذا لى ٌوصله أن,  أمٌن أخٌه ابن به وأوصً,  نومه حجرة فى رادٌو داخل الحكٌم

 . مكروه – المشٌر أى_  أصابه

 وجد أنه رؼم,  عمه وصٌه على أمٌن حرص بفضل فعبل العقد هذا وصلنً وقد

 على الحصول من البد وكان وفاته بعد أؼلقت قد حجرته فإن علٌه لٌحصل الصعاب

 راح ومش باب بتاع الرادٌو ده:"  قاببل رفض المشٌر ابن ولكن,  الرادٌو هذا

 " أدٌهولك

 فضل من هذا ألٌس.  وٌعٌده إلٌه قلٌبل سٌستمع أنه بحجة إقناعه فى افلح أمٌن ولكن

 ؟ تصل أن مستحٌبل لى بدا وقت فى الورقة هذه تصلنً أن,  هللا

 من ٌوم فى حجرا قلبً كان وما,  الؽامر هللا فضل أمام لبلن حجرا القلب كان ولو

 – كتابا أفتح حٌن,  دموعا العٌن وتمتلًء,  وشكرا حمدا ٌمتلا ال به فكٌؾ األٌام

 وكٌؾ!!  جنٌه ألؾ به فؤجد – إقامتً ثمن دفع عن لعجزي المستشفً حبٌسة وأنا

 !! الشدٌد الفرح...  إلى الشدٌد الحزن من ثانٌة فى حالً فؽٌرت هللا رحمة تداركتنً

 واألفً مصاؼً المشٌر فٌها حفظ التً الحقٌبة قصة فى العبرة ٌري ال الذى ذا ومن

 وكٌؾ,  المخابرات اٌدي من نجت وكٌؾ,  البعٌد الوقت هذا فى فكر كٌؾ,  جنٌه

"  الرجل بها ٌؤتً النهاٌة وفى..  لنقلها فرصة المنعم عبد الحاج لٌجد الفؤر ظهر

 .هللا قدر إنه..  قدرا أم..  مصادفة أٌكون...  إلٌها الحاجة أمس فى وأنا"  الصالح
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 شٌبا شٌبا تكرهوا أن وعسً"  تعالى هللا قول علٌه ٌصدق الذي,  شقتً إٌجار وعقد

 أال وكرهت,  شقتً من أطرد أن ٌومها كرهت فلقد"  كثٌرا خٌرا فٌه هللا وٌجعل

 عبد وعمرو,  عامر حسن بإسم ٌكون أن أراد القدر ولكن بإسمً اإلٌجار عقد ٌكون

 لم,  سبقه قد هللا مكر كان,  مكٌر طاؼٌة من,  البطش لحظة جاءت فإذا.  الحكٌم

 أنها....  بٌتً من وطردي إلؽابه على البٌت صاحبة فٌرؼم إٌجار عقد لى ٌجد

 فى طردي عن وعجزت,  وقادرة قوٌة فٌه كنت وقت فى,  واحدة مرة طردتنً

 الشكر لك اللهم...  ورعاٌته هللا فضل من هذا ألٌس..  عاجزة ضعٌفة فٌه كنت وقت

 .فٌه مباركا طٌبا كثٌرا شكرا...  والحمد

 فى – وفٌر مال هللا فضل من ومعً بٌتً إلى وأعادنً أمري ٌسر الذى هلل والحمد

 فى أنه أعلم كنت للمشٌر صدٌقا تذكرت عقلً إلى الصفاء عاد وإذ – الوقت ذلك

 وثقة السابق المصرٌة المخابرات ربٌس" نصر صبلح"  هو الصدٌق ذلك,  محنة

 . سٌاسٌا سجٌنا,  الوطنً الرجل هذا ٌصبح أن الزمن مهازل ومن,  الناصر عبد

 المشددة الحراسة تحت,  للعبلج العٌنً القصر فى ٌقٌم كان,  زٌارته انتوٌت وعندما

 عربتً ركبت ذلك تحقق فلما بالزٌارة تصرٌح على للحصول السلطات لدى وسعٌت

 . العٌنً القصر المستشفً إلى واتجهت

 سجن من نصر صبلح أصاب بما تذكرنً,  الحزٌنة األفكار داهمتنً الطرٌق وفى

 وؼٌره,  المصري الجٌش تدٌن أكاذٌب نشر على ٌوافق لم أنه ذنبه وكان,  وتنكٌل

 التً الحقٌقة عن لٌدافع الناصر عبد جمال وجه فى الوقوؾ على لٌجرإ كان ما

 وبعد قبل حدث وبما عامر والمشٌر المصري بالجٌش ٌتعلق فٌما إخفاءهما أرادوا

 . والتشوٌه واإلنتقام السخط علٌه حق ولذا الهزٌمة

 من أناسا وجدت المستشفً إلى وصلت وحٌنما بالقلب مرٌضا نصر صبلح كان

 نصر صبلح حجرة بلؽت ما إذا حتً معً وٌسٌرون,  مكان كل من ٌظهرون األمن

 جالسا نصر صبلح وجدت!! الدولة أمن فى العاملٌن من جٌش ورابً أصبح قد كان

 وحلة كٌروسٌن وابور علٌها مابدة وأمامه قذرة مبلءة ذى حدٌدي سرٌر على
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 عارؾ أنا:"  مبتسما وقال جلسته فى اعتدل رآنً ولما أكواب وبضعة شاي وأبرٌك

 "حاتٌجً انك

 ال وأنا,  إلٌه أنظر وجلست.  بكٌة واحتضنتنً,  جواره إلى الفاضلة زوجته وكانت

 بالسإال حدٌثً بدأت المعاناة هذه وأسباب,  ٌعانٌه ما فؤعرؾ حدٌثً أبدا كٌؾ أدري

 ". هلل والحمد بتحملها لكن..  صحٌة ألزمات بتعرض أنا:"  فقال صحته عن

 أن وقبل".....  هلل والحمد تمام كله..  ٌنقصنً شا ال:"  قال األحوال عن سؤلته ولما

ً   تقول وهى باكٌة تنفجر زوجته وجدت أرد  عارفٌن ومش..  بعناها سجادة أخر:" ل

 وقال,  نصر صبلح وجه على والكبرٌاء الؽضب ظهر" ؟ إٌه حانعمل كدة بعد

 ..."لحد ماتتقلش دى الحاجات قلت أنا:"  لزوجته

 مش عمرو أم أصل:"  بقولها واكتفت قالت بما جرح بؤنه أحسست فقد زوجته سكتت

 زوجته نهضت بٌنما,  آخر موضوع إلى الحدٌث نصر صبلح وحول".  ؼرٌبة

 وجدته أن له إحترامً أثار وقد,  والدتً وعن عمرو عن ٌسؤلنً فبدأ الشاي إلعداد

 والمرض السجن بٌن قاسٌة سنوات من به مر ما كل رؼم البدٌهة حاضر,  متماسكا

 . المال إلى والحاجة العضال

 الحقابق بعض له ألذكر قلٌبل بالقاريء أقؾ أن الرجل هذا لذكرى اإلنصاؾ ومن

 ما صدق على فقٌرا موته وٌشهد,  الٌد عفة كانت مٌزة أول أن,  نصر صبلح عن

 . أقول

 قال مرة وذات زٌارته على معتادٌن عامر الحكٌم وعبد الناصر عبد جمال كان

 علٌك واقترح..  نتكلم وال نقعد عارفٌن مش وإحنا ضٌق بٌتك:"  لصبلح جمال

 وقتها نصر مدٌنة وكانت"  نصر مدٌنة فى الضباط بتوع من أرض قطعة تشتري

 األرض ثمن كان ولذا,  بها السكنً على أحد ٌقبل ال جرداء صحراء عن عبارة

 صبلح ٌجد لم البناء وقت جاء ولما,  منها ٌشتري أن صبلح إمكان وفى جدا ضٌببل

 البناء فى البدء على ٌساعده صؽٌر بمبلػ ٌساهم أن جمال فؤراد,  به ٌبنً ماال نصر

 الحكٌم عبد وكان,  المبلػ تقدٌم على جمال وأصر,  بشدة رفض صبلح ولكن, 

,  طابقٌن من البٌت وبنً أقساط على ٌرده دٌن بصفة المبلػ قبول فاقترح حاضرا
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 من منصبا ٌشؽل رجل ٌد فى المال قلة على ٌدل مما طوٌبل وقتا بناإه واستؽرق

 . ضخمة مٌزانٌات ٌده وتحت المناصب أخطر

 "الحال؟ هذا ٌستمر متً إلى:"  صبلح وسؤلت

 .." ثوري رجل أنا..  الحق ؼٌر حاقول مش أنا:  بكبرٌاء أجابنً

 بل ٌتراجع لم,  مٌكروفنات هناك ٌكون فقد,  حذره ٌؤخذ أن ي بٌد له أشرت ولما

 إال حاقول ومش...  هللا ؼٌر أخشً ال وأنا..  لى   بٌسجلوا أنهم عارؾ أنا:"  واصل

 بؤعلً قلتها وأنا...  واحدة بدقٌقة ولو أجلً قبل ٌقتلونً حاٌقدروا ومش...  باعتقده

 عامر قتلوا أنهم وقت كل فى أقولها وراح,  الشراع فى اللً الناس لكل صوتً

 وبؤعلً المستشفً شرفة فى قبل من ده قلت وأنا...  ثانٌة مرة أتحاكم ومستعد...

 !!" الحقٌقة ٌدفنوا عشان ٌقتلونً وراح...  عامر الحكٌم عبد قتلوا:"  قلت صوتً

 المناضلٌن الثوار أولبك,  مصر رجاالت أصاب ما على حزٌنة عنده من وخرجت

 !!واأسفاه...  أوطانهم أجل من

 دفعة وأعطانً عامر الحكٌم عبد بمقتل ٌقٌنً ازدٌاد فى سببا الزٌارة هذه وكانت

 من أكثر نصر لصبلح زٌاراتً وتكررت,  البحث رحلة ومواصلة للمثابرة قوٌة

 مإكدة الزٌارات هذه حصٌلة وكانت,  المستشفً من خروجه بعد منزله فى مرة

 أمٌن إن:"  بالنص لً قاله مما وكان الحكٌم عبد بها مات التً الوسٌلة فى للشكوك

, شًء أى بتسلٌمه أقم ولم الجهاز اقتحم قد,  المخابرات فى خلفنً الذى هوٌدي

 ". هللا عبد وجٌه مكتبً مدٌر طرٌق عن السرٌة المصارٌؾ حسابات سوى

 ٌطالب رمضان حسن الحلٌم عبد المحامً طرٌق عن ببلؼا نصر صبلح قدم وقد

 قد العام النابب أن على نصر صبلح أصر وقد,  الموضوع فى التحقٌق بإعادة فٌه

"  منه ٌتسلم لم المشٌر بؤن جزم نصر صبلح أن ومنها الكثٌر أقواله من اختصر

 عمر كصدٌق به فمعرفته,  ٌنتحر ال عامر الحكٌم عبد المرحوم أن وأكد قط" سم

 . الصعاب مواجهة على وقادر وشجاع مإمن رجل الحكٌم عبد أن تإكد وكفاح
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 قد تبلعبا أن من التحقٌق فى نصر قاله ما أهمل,  العام النابب أن نصر صبلح وقال

 عن المسبول نحو   فقد استقالته بعد العامة بالمخابرات السموم سجبلت فى حدث

 ".شا أى ٌفعل أن وٌستطٌع"  به ٌوثق ال"  آخر برجل وأتوا السموم

 39 فى استقالته تقدٌم حتى مكتبه فى كاملة كانت السامة المادة أن نصر صبلح وأكد

 .7691 أؼسطس

 إلى رفعها التً االستقالة من صورة له أرسل قد نصر صبلح أن ٌذكر العام والنابب

 مخاطبا وأضاؾ,  إقامته تحدٌد أثناء إلٌه وجهها التً والبرقٌات الجمهورٌة ربٌس

 :العام النابب

 تسلٌم أن المعقول من هل..  قلت أنً وهو,  التحقٌق فى قلته هاما شٌبا أؼفلتم لقد" 

!!  شهور خمسة بعد أى..  سبتمبر 79 فى به لٌنتحر أبرٌل أوابل فى سما المشٌر

 إلى وستإدي ٌونٌو فى ستنشب الحرب بؤن ٌتنبؤ أن التارٌخ هذا فى ٌسطٌع كان ومن

 انتحاره؟ ثم عامر المشٌر اعتقال ثم وناصر عامر بٌن خبلؾ إلى ثم...  هزٌمة

 الصحؾ نشرت حٌن كنتم أٌن:"  قاببل العام للنابب مخاطبته نصر صبلح وواصل

 سما سلمت بؤننً صرحت أننً" المانشٌت"  فى – المشٌر لوفاة التالً الٌوم فى –

 شرفة من اإلفك هذا عن أعبر أن أردت وقد.  التحقٌق فى جاء لما خبلفا للمشٌر

 أن وأردت..  أكتوبر 5 ٌوم العباسٌة أهالً وخاطبت الطٌران بمستشفً ؼرفتً

 إلى بالقوة نقلت لذلك. , سؤقتل وأننً... قتل المشٌر أن,  العباسٌة حً أهال ٌعرؾ

 القلبٌة األزمة من اعالج أزال ال وكنت – والموت الحٌاة بٌن وأنا – الحربً السجن

 والتً 7691 عام ٌولٌو من عشر الثالث الٌوم فى,  مكتبً فى انتبانتنً التى

 .ونصفا شهرا فراشً فى الرقاد على أجبرتنً

 الحكٌم عبد بقتل البعض فٌه أتهم المستشفً من العام للنابب ببلؼا صبلح أرسل وقد

 !! وفاته حتً فٌه تم ماذا ٌعلم ولم, عامر

 المشٌر أن تحقق وبذا:"  القابلة العبارة على ببلؼه فى نصر صبلح اعترض وقد

 جاء ما على وعلق,  العامة المخابرات إدارة من بها انتحر التً المادة على حصل
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 – وفاته قبل تناول قد المشٌر ٌكون أن احتمال قرر الذى الشرعً الطبً التقرٌر فى

 . بوفاته عجل مما اإلكوٌنتٌن مادة من آخر قدرا – المرٌوطٌة استراحة فى

 حد إلى ٌصل ال آخر الحتمال الباب ٌفتح االحتمال هذا إن:"  قاببل واستطرد

 من قدرا الشراب فى له دس قد االستراحة خدم أحد ٌكون أن وهو.  االستحالة

 . بوفاته عجل اإلكوٌنتٌن

 لم فإن..  ضابعة حلقة هناك إذن:"  بقوله العام النابب على رده نصر صبلح واختتم

 المخابرات فى وجدت قد أنه ثبت وإذا...  السم عامر الحكٌم عبد سلمت قد أنا أكن

 موت فى إذن المصلحة صاحب هو فمن 7691 أبرٌل أول فى تسلمتها التى الكمٌة

 "عامر؟ الحكٌم عبد المشٌر

 ؟ استقالتً بعد العامة المخابرات من السم ٌخرج أن ٌستطٌع الذى ومن

 اؼتٌاال؟ مات أم منتحرا عامر مات وهل

 بؽٌره؟ مات أم بالسم مات وهل

 :سإاال األسبلة هذه إلى أنا وأضٌؾ

 قضٌة ملؾ فتح بإعادة إال قاطعة بصورة التساإالت هذه على اإلجابة ٌستطٌع ومن

 ؟ عامر الحكٌم عبد المرحوم

 العارفٌن من واحد هو فها تتزاٌد والشكوك روٌدا,  روٌدا لى تتضح الحقابق إن

..  مقتوال مات أنه وٌإكد وٌصرخ المشٌر انتحار قضٌة فى بشهادته ٌدلً بالحقابق

 .مجٌب من وال

 لرؼبة وٌستجٌب ٌسمعنً الذى..  المجٌب إلى وبحثى سعً ٌوصلنً هل ترى

 هذا له فكان األجنبً التدخل وقاوم,  وطنه أجل من كافح لرجل بالنسبة اإلنصاؾ

 المحزن؟ المصٌر

 اإلخوة من واحدا وكان – المشٌر شقٌق – عامر حسن المهندس ارنً ٌوم وذات

,  واتزان ثقافة من عامر حسن به ٌتمٌز كان لما,  سره وموضع إلٌه المقربٌن
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 وقد,  به الؽدر من الحكٌم عبد أخاه حذر من أول كان عامر حسن فإن وللحقٌقة

 ألخٌه وقال السلطة ٌترك جمال أن ٌصدق ولم"  التنحً تمثٌلٌة"  ٌوم ذلك أدرك

 !!". بٌك ٌؽدر ناوى ده:"  عامر

 : هما طلبٌن العام المحامً من طلب أنه عامر حسن لى وقال

 قمع ظروؾ كانت التحقٌق فٌها تم التً الظروؾ ألن الشهود وسإال التحقٌق إعادة

 . بالحقٌقة اإلدالء عن الشهود إحجام إلى أدت وإرهاب

 دولٌة هٌبة على المعملٌة الطبٌة والتقارٌر الشرعً الطبٌب تقرٌر عرض:  والثانً

:"  ألم رنة صوته وفى عامر حسن وأضاؾ.  فٌها ورد فٌما الرأى وإبداء لدراستها

 أربع وبعد..  مسبولٌتهم تحت وبقً..  كوٌسة وصحته,  كوٌس أوالده بٌن من أخذوه

 ٌدوه ما ؼٌر من..  القضاة هم خصومه كان للدنٌا موته أعلنوا ساعة وعشرٌن

 !!..نفسه عن الدفاع

 

 العٌان شهود

 

 ما,  واقعة فبل شهود هناك ٌكن لم فإن.  شهود واقعة لكل ٌكون أن هللا إرادة شاءت

 .البشر عند بها علم ال دام

 ". عامر الحكٌم عبد المشٌر موت"  هى بصددها نحن التً والواقعة

 ٌشمل الواقعة هذه مسرح أن أال,  المرٌوطٌة استراحة فى حدث" الموت"  أن ومع

 . أماكن أربعة

 بفضل أسابٌع لعدة سجٌنا ظل حٌث بالجٌزة عامر الحكٌم عبد بٌت:  األول المكان

 ".اإلقامة تحدٌد"  قرار

 .المرٌوطٌة استراحة: الثالث المكان.  بالمعادي العسكري المستشفً:  الثانً المكان
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 . بالصعٌد األسرة مدافن اسطال:  الرابع المكان

 وتحلٌبلتهم وأرابهم بؤقوالهم أدلوا,  محددون شهود المسارح هذه من مسرح ولكن

 .قتبل كان وإنما انتحارا الموت أن أكد من ومنهم,  المشٌر موت حول

 المشٌر الزموا الذٌن األطباء المشٌر أهل:  هم فصابل ثبلث إلى الشهود وٌنقسم

 هم الثالث والفصٌل,  المرٌوطٌة واستراحة,  المعادي مستشفً فى سواء وعالجوه

 . الجمهوري والحرس المخابرات رجال

 اتهاماتهم وقدموا مقتوال مات المشٌر أن أعلنا والثانً األول الفصٌل أن والعجٌب

 . والبرهان بالبٌنة مشفوعة

 !!! برهان وببل بٌنة ببل أنكر فقد الثالث الفصٌل أما

 فترة طوال رافقوه الذٌن المشٌر بؤهل وسؤبدأ الواقعة هذه شهود للقارئ وسؤقدم

 عامر الجواد عبد عامر أمٌن:  من كبل قدمنا أن سبق ولقد منزله فى إقامته تحدٌد

 الكبرى االبنة الحكٌم عبد" نجٌبة"  شهادة نقدم واآلن,  عامر حٌن عامر المنعم عبد

 إخراجه لحظة إلى فٌها جاءوا التً اللحظة منذ ابً كان:"  الحكٌم عبد نجٌبة تقول

 الؽرفة ٌؽادر ولم,  رٌاض المنعم عبد أمام الوقت طوال جالسا كان,  بٌته من بالقوة

 وخرج الجرابد فى أشٌع لما خبلفا,  مكتبه أدراج من معه شا أى ٌؤخذ لم بالتالً قط

 . قواه لجمٌع ممتلكا جدٌة حالة وهو معهم أبً

 أرسلنا وقد حبلقة وماكٌنة وكبلبس كتب طلب فى التالً الٌوم وفى:"  نجٌبة وتكمل

 .المعنوٌة روحه ارتفاع على دلٌل خٌر وهذا منى رسالة ومعه طلب ما كل له

 

 المعادي مستشفى شهود

 

 جٌدة صحة فى كان المشٌر أن على المعادي بمستشفى األطباء السادة تقارٌر أكدت

 شا أى ٌتناول لم أنه أثبتت والتحلٌل الفحوص وأن.  المستشفً إلى به جاءوا عندما
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 والنصؾ الخامسة فى المستشفً مؽادرته لحظة حتى" األفٌون" أو" اإلكوٌنتٌن"  من

 . ثابتة بخطً قدمٌه على سابرا المستشفً ؼادر وأنه,  7691 سبتمبر 71 ٌوم مساء

 أعراض المشٌر على تظهر لم أنه فتحً أحمد الحً عبد حسن طبٌب الرابد قال وقد

 . جٌدة صحة فى به جاءوا حٌن المشٌر صحة وكانت تسمم حالة وجود

 وأنه ٌضحك وكان قدمٌه على ماشٌا حضر المشٌر:  قالت فإنها صفاء الممرضة أما

 . قدمٌه على وسابرا جٌدة حالة فى 7691/ 6/ 71 ٌوم المستشفً ؼادر

 فى المشٌر ٌرافق وكان العسكرٌة الشرطة من مصطفً عصمت محمد الرابد

 – ٌمضؽه كان شٌبا فمه من المشٌر لفظه ما ٌدٌه على وتلقً, المستشفً إلى الطرٌق

 قدم التالً الٌوم وفى,  المستشفً إلى السلوفان الورقتٌن سلم وقد - زعمه حد على

 .المستشفً إلى الطرٌق فى وهو ٌمضؽهم كان المشٌر أن زعموا ما وهو ثالثة ورقة

.  مباشرة المشٌر على القبض عقب 7691/ 6/ 71 ٌوم شهود كانوا الشهود هإالء

 مرتجً طبٌب اللواء هو أولهم فإن المعادي بمستشفً 7691/ 6/ 79 ٌوم شهود أما

 السادسة الساعة فى 7691/ 6/  79 ٌوم به اتصل فوزي الفرٌق إن:"  قال الذى

 السرعة وجه على المرٌوطٌة استراحة إلى طبٌب إرسال منه وطلب مساء

 عرؾ فكٌؾ..  الساعة بثلث ذلك بعد إال باألزمة ٌصب لم المشٌر ان والمبلحظ

 !طبٌب؟ إلى حاجة فى أنهم فوزي محمد

 . الحرؾ الرحمن عبد ثروت طبٌب والرابد المنعم عبد محمد طبٌب مقدم

 آثار أى بهما ٌكن لم السلوفان ورق من متماثلٌن قطعتٌن من سلم ما أن قررا هذا

 .بها شا أى وجود التحلٌل ٌثبت لم -الثالثة – الصؽٌرة الورقة وأن مضػ

 من شا أى بهما ٌكن لم المفضضة والروقة السٌلوفان أن أكد:  الدهب أبو الصٌدلً

 .المضػ آثار

 أو لؤلفٌون آثار من المعدة خلو أثبت القا تحلٌل:  الؽنً عبد صبلح الكٌمٌابً

,  لقواه متمالكا كان المشٌر أن بطاطا الدكتور أخبره:  الفتاح عبد وشرٌؾ المورفٌن
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 قادر كان أنه على ٌدل مما الحمام إلى ذهب ثم 9 الساعة حتى 9 الساعة من ونام

 .المشً على

 

 المرٌوطٌة شهود

 

 من مباشرة خروجه بعد إلٌه حملوالمشٌر الى المكان هى المرٌوطٌة استراحة

"  الواقعة"  مسارح من الثالث المسرح وهى, بالمعادي المسلحة القوات مستشفً

 والعسكرٌٌن األطباء من شهود وفٌها عامر الحكٌم عبد موت حدث بالذات وفٌه

 : األطباء ومن,  والمدنٌٌن

 اإلستراحة إلى وصله بعد المشٌر حال:"  قال الذى حسنٌن بٌومً مصطفً الدكتور

 ".القلق إلى ٌدعو ما فٌها ٌكن ولم,  سوء علٌها ٌطرأ لم

 فى تركه وأنه السادسة حتى المشٌر مع كان أنه:"  قال بطاطا على إبراهٌم الدكتور

 ضٌقا ٌعانً وجده وقد المشٌر لٌري استدعً دقٌقة وعشرٌن السادسة وفى جٌدة حالة

 .وإرهاقا التنفس فى

 7691/  6/  79 ٌوم شراب أى ٌقبل لم المشٌر:"  قال مصطفً أحمد مجند عرٌؾ

 (.الجمهورٌة رباسة من)  للنوم ٌه انصرؾ الذى الوقت حتى

 73 الساعة من جدا الضعؾ علٌه ظهر المشٌر:"  قال على أحمد منصور الخادم

 . طبٌعً ؼٌر جسمه وكان الٌاة دورة إلى ٌذهب أن طلب 5 الساعة وحوالى

 . بطاطا إبراهٌم الدكتور أقوال مع ٌتناقض كبلمه ان وٌبلحظ

 واللٌثى فوزي محمد الفرٌق:  المسبولٌن كبار من ؼٌرهم هناك كان الشهود هإالء

 وأنور العسكرٌة الشرطة ربٌس الكرٌم عبد وسعد الجمهوري الحرس ربٌس ناصؾ

 "الدفن شهود. "  الكرٌم عبد والمقدم السادات
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 حراسة تحت الناصر عبد جمال من بؤمر عامر الحكٌم عبد المشٌر جثمان نقل

,  البلد أهالً من الجثة من ٌقترب أن حاول من كل وضربوا بمعرفتهم ودفن مشددة

 !!دفنه بعد ما إلى السجن فى أخوته كل ووضع

 هما كانا أخوته من ورجبلن المشٌر أبناء هم أطفال سبعة سوي جنازته ٌشهد ولم

( سنة 11) سنوسً والحاج عامر المجٌد عبد المستشار علٌهما ٌقبض ولم الباقٌان

 !! الجثة من باالقتراب لهما ٌسمح ولم

 

 عامر الحكٌم عبد/  المشٌر المرحوم وفاة حادث فى إستشاري تقرٌر

 على دكتور أنا بانتدابً العام المحامً المستشار/  األستاذ السٌد: قرار على بناء

 األوراق على لئلطبلع للبحوث القومً بالمركز والسموم التحلٌل مدرس دٌاب محمد

 تقرٌر وكتابة عامر الحكٌم عبد المشٌر المرحوم وفاة بحادث الخاصة الطبٌة

 :قمت أننً أفٌد بالنتٌجة استشاري

 فى المشٌر لمرحوم المعالجٌن األطباء السادة وأقوال تقارٌر على بإطبلع: أوال

 إلٌهما الموكل الطبٌبٌن وأقوال وتقرٌري..  بالمعادي المسلحة القوات مستشفً

 ظروؾ من صاحبها وما تمت التً واإلجراءات المرٌوطٌة باستراحة سٌادته رعاٌة

 استراحة إلى ثم بالمعادى المستشفً إلى منزله من المشٌر نقل محاولة من ابتداء

 الكشؾ وقت حتى تمت التً األخرى اإلجراءات ثم الوفاة وقت حتً المرٌوطٌة

 ٌوم صباح 5311 الساعة فى التشرٌح بدار الجثة من العٌنات وأخذ الشرعً الطبً

 7691/  6/ 75 الجمعة

 القوات بستشفً أجرٌت التً التحالٌل نتابج من التقارٌر بكل جاء ما بفحص: ثانٌا

 بمصلحة الكٌماوٌة المعامل وبإدارة المركزٌة الطبٌة وبالمعامل بالمعادي المسلحة

 هذه فٌها تمت التً والظروؾ بالتحالٌل القابمٌن السادة وأقوال الشرعً الطب

 شرعً طب 739 رقم الشامل التقرٌر وفحص باإلطبلع أٌضا قمت وقد التحالٌل
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 الحكٌم عبد المشٌر السٌد وفاة حادث فى شرعً طبً تقرٌر" المعنون 7691 سنة

 . عامر

 المختلفة التحالٌل ونتابج وظروؾ الطبٌة التقارٌر مناقشة رأٌت فقد هذا على وبناء

 ٌرد لم والتً الهامة العلمٌة الحقابق بعض إٌراد الضروري ومن بل المفٌد من أنه

 به نقطع لما ومقدمة كؤساس وذلك الشرعً الطبً بالتقرٌر جاء فٌما ذكر منها ألي

 .ذلك بعد رأي من

 األكونتٌن عن: أوال

 على فقط كبٌرا اعتمادا ٌعتمد عقار ألى( وكٌفا كما)  السام أو العبلجً التؤثٌر( 7

 وحجم البللورى كالشكل الطبٌعٌة خواصه عن أٌضا ولكن الكٌمٌابً تركٌبه

 أحداهما صورتٌن على عقار ٌوجد فقد الخ....  الماء فى الذوبان ومعدل الجسٌمات

 أشكال عدة تتخذ قد المتبلورة الصورة أن بل متبلورة واآلخر مثبل ناعم مسحوق

 السام أو العبلجً التؤثٌر أن إال وثابت واحد المادة لهذه الكٌمٌابً التركٌب أن ورؼم

 . أخري إلى صورة من ٌختلؾ قد المادة لهذه

 شكل متخذة بللورٌة صورة على..  صورتٌن على ٌوجد قد األكونتٌن عقار( 3

 ورد وقد معٌن شكل أى له لٌس ناعم مسحوق صورة على أو....  معٌنة منشورات

 تؤثٌرها فى وأقوي أشد لؤلكونتٌن المتبلورة الصورة أن المراجع بعض فى تلمٌحا

 للقاعدة مخالفا هذا كان ولما.المتبلورة ؼٌر الصورة من مرة 75- 71 من السام

 أحداهما صورتٌن على وجد إذا أى عقار أى أن تقول التً العامة الصٌدلٌة القاعدة

 ن مفعوال وأسرع أقوي تكون الناعمة الصورة فإن متبلورة وأخري ناعم مسحوق

 القاعدة هذه عن األكونتٌن شذوذ أكدت دراسات بعمل قمنا فقد المتبلورة الصورة

 .الخصوص بهذا المراجع ذكرته ما لدٌنا فتحقق

 مللً 1- 7 تتعدى ال لؤلكونتٌن المتبلورة الصورة من والقاتلة السامة الجرعة( 1

 . جرام
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( 713111: 7)  التخفٌؾ البالػ األكونتٌن محلول من واحدة نقطة المست إذا( 9

 ٌتبعهما والحلق والفم اللسان فى بحموة الشعور فى ٌتسبب ذلك فإن اللسان طرؾ

 ازدٌاد مع بهما المحٌطة والعضبلت للشفتٌن نوعا وشدٌدة ممٌزة ورعثات ارتجافات

 13115 تقرٌبا تعادل المحلول هذا من النقطة.) فترة ذلك ٌستمر وقد اللعاب إفراز

 من أربعمابة ن جزاء أو جرام المللً من األلؾ من أجزاء خمسة أى جرام مللى

 (. القاتلة الجرعة

 أكتر محلول من أٌضا واحدة نقطة استعمال مع ولكن اإلحتبار هذا أعٌد إذا( 5

 من جرام مللى 1315 ٌعادل ما أى 7111:  7 ولٌكن السابق المحلول من تركٌزا

 وتساوي قدٌما العبلج فى تستعمل كانت التى الجرعة نصؾ تعادل وهً األكونتٌن

 والشفتٌن اللسان فى الحرقان أو بالحموة الشعور فإن القاتلة الجرعة من 91/7

 الجسم وسابر األطراؾ إلى والرعشات اإلرتجافات وتمتد ٌشتد والزور والحلق

 معهما المرٌض ٌجد ال العضبلت فى والضعؾ باإلنهاك وشعور عام تنمٌل ٌتبعها

 .شا على باألصابع القبض أو القعود أو القٌام على مقدرة أو رؼبة أى

 بالدوخة الشعور هو الممٌزة اإلرتجافات هذه ؼٌر باألكونتٌن التسمم مظاهر أهم( 9

 أو القٌام على قادر ؼٌر المرٌض ٌصبح حٌث األطراؾ لعضبلت الشدٌد والضعؾ

 ٌهبط ثوان ولمدة أوال التنفس حركة سرعة,  انتظامه عدم ثم النبض وبطء المشا

 األخٌرة المراحل فى ولكنها وتتسع العٌن حدقة وتتؽٌر وٌضعؾ ملحوظ بشكل بعدها

 وصعوبة الصدر بضٌق الشعور أٌضا الهامة المظاهر ومن.  تماما متسعة تظل

 .التنفٌس

 حركة فى االضطراب نتٌجة القلب أو التنفس عملٌة توقؾ عن أما الوفاة تحدث( 1

 المخً العصب ومركز القلب عضلة فى لؤلكونتٌن المباشر التؤثٌر بسبب البطٌنٌن

 .بالمخ الدموٌة الدورة تنظٌم ومراكز( الحابر العصب)  العاشر

 بلع منذ المدة فإن المتوسط فى ولكن دقابق بضع ظروؾ فى سرٌعا تحدث قد والوفاة

 71 إلى 1 من أكثر عاش وإذا ساعات 9 إلى 3/7 بٌن ما تتراوح الوفاة حتى السم

 .شفاإه فٌتوقع ساعات
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 القارة شبه فى, الذبب خانق"  نبات وهو الكونتٌن على المحتوي النبات ٌكثر( 1

 وتذكر أٌضا السام ولتؤثٌره العبلجً لتؤثٌره اآلن حتى بكثرة ٌستعمل حٌث الهندٌة

 حقابق عدة العقار هذا عن حدٌثها فى المراجع أصدق هى التً الهندٌة المراجع

 :هامة

 .  اإلطبلق على ممٌزة ؼٌر األكونتٌن بسبب الوفاة بعد التشرٌحٌة الصفات    

 الحارق طعمه إلخفاء ٌنمو نبات بؤوراق خلطه بعد القتل بهدؾ األكونتٌن ٌستخدم    

. 

 

 بٌن شبه وجه هناك بؤن القول ٌمكن األوراق هذه فى الفعالة المواد معرفة ومن    

 .  الجوافة عصٌر ونكهة وطعم ونكهتها طعمها

 الصٌادٌن كاستعمال العقار لهذا االستعمال أوجه أهم الهندٌة المراجع أحد ٌذكر    

. والمشاؼبٌن المتعبٌن األقارب على وللقضاء واألؼنٌاء واألفٌال النمور لقتل له

 .. الخابنات الزوجات لقتل الؽٌورٌن واألزواج

 .  المٌاه منابع تسمٌمل النبات مسحوق أو األكونتٌن استعمال لوحظ    

 وصؽر علٌه الحصول وسهولة..  ثمنه برخص قاتل كسم األكونتٌن ٌمتاز    

 المشروبات بعض فى بإذابته طعمه إخفاء وإمكان التؤثٌر وسرعة القاتلة الجرعة

 التحلل فى المٌت الجسم ٌبدأ أن بمجرد إلٌها التعرؾ ٌصعب مواد ؼلى وتكسره

 . الرمً

 المجبلت إحدي فى ومنشورة الدكتوارة رسالة فى لنا تحلٌلٌة عملٌة دراسة فى( 6

 كٌؾ معرفة منها الهدؾ كان الجسم فى األكونتٌن مصٌر عن المتخصصة األمرٌكٌة

 : اآلتً وجدنا تسمم حالة أى فى العقار هذا عن الكشؾ ٌمكن ومتً وأٌن

 :كٌؾ
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 هذا وتقٌٌم على التعرؾ من تمكننا جدا وحساسة دقٌقة لونٌة طرٌقة باستخدام قمنا

 األنسجة أو البٌولوجٌة السوابل فى أو الخام مصادره فى سواء كٌمٌابٌا العقار

 . الحٌوانٌة

 : ومتى أٌن

 طرٌق عن تعاطٌه من ساعة حوالً بعد بالمعدة العقار لهذا أثر أى ٌوجد ال أنه ثبت

 الدم فى عنه الكشؾ ٌمكن الجرعة لتناول التالٌة الساعات الثمانً خبلل وفً الفم

 . دم من ٌحوٌه وما القلب وفى الكبد وفى الفترة هذه خبلل المجتمع والبول

 

 عن الكشؾ محاوالت كل باءت فقد التسمم بدء على ساعات ثمانً مرور بعد أما

 بؤن علما المستعملة الطرٌقة وحساسٌة دقة رؼم بالفشل علٌه والعثور األكونتٌن

 3 سابقا قلنا وكما تعد ال التً السامة الجرعات من أقل كانت المستعملة الجرعات

 بجرعات تسببت قد الفواة كانت إذا أما األكونتٌن من المتبلورة الصورة من مجم

..  محتمبل ٌصبح األحشاء فى األكونتٌن على العثور فإن الجرعة هذه أضعاؾ كبٌرة

 . إلٌها المشار اإلختبارات الكشؾ فى استعمل إذا خاصة

 فقد األكونتٌن من مجم الثبلثٌن على تزٌد بجرعة الوفاة حدوث عند انه وجد وقد

 تارٌخ من ساعة 73 حوالً بعد والبول والكلً والكبد الدم فى عنه الكشؾ أمكن

 . تعاطٌه من تماما دقابق عشر بعد حدثت التً الوفاة

 :والمورفٌن األفٌون عن: ثانٌا

 من% 51 من أكثر ٌفرز حٌث جلوكورونٌد هٌبة على ؼالبا البول فى ٌفرز( 7

 حوالً تم ساعة 39 وبعد تعاطٌه من األولً الساعات الثمانً خبلل المعطاة الجرعة

 بعد حتً عنها الكشؾ ٌمكن منه آثار هناك وتظل المبلوعة الجرعة من% 61

 . ساعة 91 أكثر انقضاء
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 الدم فى تركٌزه وٌصل الجلد تحت أو بالعضل حقنه بعد بسرعة المورفٌن ٌمتص( 3

 فضعٌؾ البلع بعد الهضمٌة القناة من اإلمتصاص أما.  واحدة ساعة بعد قمته إلى

 . جدا

 ذلك ومع والمخ والكلً والطحال الربتٌن فى وٌتركز بسرعة الدم المورفٌن ٌترك( 1

 والمتحد الحر المورفٌن من كل ٌوجد أن ٌمكن حٌث األنسجة هذه فى ٌتراكم ال فهو

 . الببلزما فى البروتٌن مع

 أن على لٌبل بالضرورة لٌست الدم من عٌنة هى المورفٌن عن الكشؾ إٌجابٌة( 9

 مادة تعاطً قد ٌكون أن الجابز فمن أفٌونا أو مورفٌنا تعاطً قد الدم هذا صاحب

 مستحضرات معظم تركٌب فى تدخل والتً الكحة عبلج فى المستعملة)  الكوداٌٌن

 المادتٌن هاتٌن أن المعروؾ فمن الهٌروٌن مادة أو والسعال واألنفلونزا البرد عبلج

.  مورفٌن إلى البلع بعد الجسم فى منهما كبٌر جزء ٌتحول( والهٌروٌن الكوداٌٌن) 

 أعلى المورفٌن ٌتناولوا لم الذٌن الهٌروٌن مدمنً بول فى المورفٌن كمٌة أن لدرجة

 .بالمورفٌن الحاد بالتسمم المصابٌن بول فى المورفٌن كمٌة من بكثٌر

 بالنخاع المسمً المخ من بالجزء العصبٌة المراكز بعض فى المورفٌن ٌإثر( 5

 التنفس فى المتحكمة المراكز هى تؤثرا هً تؤثرا المراكز هذه وأكثر المستطٌل

 ٌفسر وهذا القً مركز ٌثٌر والكحة التنفس مركزى ٌثبط بٌنما فهو...  والقا والكحة

 وتؤثٌره( الجرعة زادت إذا خاصة)  التنفس لعملٌة والضعؾ المثبط المورفٌن تؤثٌر

 وتؤثٌره(  الجرعة زادت إذا خاصة)  التنفس عملٌة فى التؤثٌر وهذا.  للكحة المسكن

 نتٌجة وفاة حدثت لو بحٌث جدا هام التنفس عملٌة فى التؤثٌر وهذا.  للكحة المسكن

 الجهاز انهٌار إال للوفاة الربٌسً السبب ٌكون فلن المورفٌن من زابدة جرعة تعاطً

 .التنفسً

 من الجزء هذا فى ٌمتص ال حٌث المعدة من االمتصاص صعب المورفٌن( 9

 ساعات 9 -3 بعد) الدقٌقة لؤلمعاء وصوله عند أما جدا القلٌل إال الهضمً الجهاز

 . وبسرعة بسهولة ٌمتص فهو(  البلع وقت منذ
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 العٌن حدقة ضٌق هو المورفٌن من كبٌرة جرعة تعاطً تشخٌص راض‘أ أهم( 1

 . الممٌز

 :األسبرٌن عن: ثالثا

 فإن األسبرٌن من( أقراص 9)  جرام 3 إلى( واحد قرص) جرام531 بلع عند( 7

 عنه الكشؾ ٌمكن حٌث ساعة 31 من أكثر ٌستمر البول طرٌق عن إفرازها

 .كٌمٌابٌا

 وٌبلحظ الدقٌقة األمعاء فى امتصاصه وٌكتمل المعدة من جزبٌا األسبرٌن ٌمتص( 3

 مستواه ارتفاع من ٌشاهد كما)  الزٌادة فى ٌستمر المعدة من األسبرٌن امتصاص أن

 أنه أى ذلك بد ساعات 9 إلى تصل ولمدة البلع على دقابق عشر انقضاء بعد الدم فى

 (.تعاطٌه من ساعة من أكثر بعد المعدة فى األسبرٌن عن الكشؾ ٌمكن ال

 واألنسجة البٌولوجٌة السوابل فى السموم عن الكٌمٌاوٌة الكشوؾ خواص عن: رابعا

 إذا إال الشرعً الطب مجال فى كٌماوى اختبار أى على االعتماد ٌصح ال الحٌوانٌة

 : اآلتٌة والشروط االختبار هذا فى المستعمل الكشاؾ الجوهر فى توافرات

 حالة فى عداها ما دون معها للتفاعل عنها الكشؾ المراد للمادة باختباره تمٌزه( 7

 . أخري مواد مع مخلوط أو نقٌة من وجود

 فى كانت لو حتى وبالذات المادة هذه مع للتفاعل قابلٌته خاصة أو خصوصٌة( 3

 . المفعول فى متشابهة أو التركٌب فى متفاوتة مواد من مخلوط

 المراد المادة من ممكنة كمٌة أقل مع إٌجابٌة نتابج ٌعطً بحٌث الشدٌدة حساسٌته( 1

 هو معٌن اختبار لعملٌة ظروفها بجمٌع الشروط هذه وإكتمال وتوافر عنها الكشؾ

 أى أو الشروط هذه توافر وعدم قوٌة كحجة االختبار هذا على االعتماد فى األساس

 اإلختبارات إلى اللجوء فى ٌستدعً مما االختٌار هذا قٌمة من كثٌرا ٌقلل منها

 . علٌها واإلعتماد البٌلوجٌة

 .الطبٌة التقارٌر مناقشة -
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 مستشفً فى المشٌر السٌد وجود فترة تعتبر.  بالمعادي المسلحة القوات تقارٌر -

 .باصطحابه المكلفة القوة وصول وقت من ابتداء بمنزله وجوده لفترة مكملة المعادي

 وضؽط النبض وطبٌعٌة سبلمة على نصت التً وأقوالهم األطباء المادة تقارٌر من -

 عدم حٌث من الهضمً الجهاز وسبلمة العصبٌة واالنعكاسات والربتٌن والقلب الدم

 واإلحساس العضلٌة القوة سبلمة وكذلك إسهال أو قا أو مؽص أعراض وجود

 لم المشٌر سٌادة أن الشهود جمٌع ذكر الضوضاء مع وتفاعلهما الحدقتٌن وطبٌعة

 سابرا المستشفً ؼادر وأنه سامة مادة تؤثٌر حدوث على ٌدل تؽٌٌر أى علٌه ٌلحظ

 الحقابق مراجعة بعد الفاحص ٌستطٌع ذلك كل من... ثابتة وبخطً قدمٌه على

 حتى األفٌون أو األكونتٌن من أٌا المشٌر السٌد تناول بعدم ٌقطع أن السابقة العلمٌة

 76 رقم التقرٌر أوضح 7691/ 5/ 71 ٌوم مساء 5311 المستشفً مؽادرته لحظة

 ورابد عثمان المنعم عبد محمد طبٌب مقدم من من والموقع المعادي مستشفً أن

 من متماثلتٌن قطعتٌن من للمستشفً سلم ما أن الحرؾ الرحمن عبد ثروت طبٌب

 وهى متر مللً 35 أى( سم ونصؾ ثبلثة)  سم 5و1 طولها أحداهما السلوفان ورق

 سم 7 طولها واألخرى 7691/ 73/6 ٌوم الربٌسٌة الطبٌة المعامل إلى أرسلت التً

/ 6/ 79 ٌوم تحلٌل علٌها وأجري بالمستشفً حفظت التً وهً( متر مللً 71 أى) 

7691. 

 أنه كما مضػ آثار بها كان الورقتٌن هاتٌن من أٌا أن ٌذكر لم التقرٌر أن وٌبلحظ -

 .الصؽري الورقة تحلٌل من شا أى وجود إثبات إلى التوصل ٌمكن لم

 المسلحة للقوات المركزٌة الطبٌة المعامل تقرٌر

 قطعة وداخلها المبرومة السلوفان ورق قطعة هى التً العٌنة وصول ٌبلحظ( 7

 ٌعتبر مشمعة ولٌست عادٌة بفلة مؽطاة أنبوبة فى المفضض الورق من صؽٌرة

 .خاطبا إجراء
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 ٌتعدي ال طولها السلوفان ورق قطعة أن الدهب أبو صٌدلً نقٌب تقرٌر فى جاء( 3

 المعادي مستشفً وهى للعٌنة المرسلة الجهة أن حٌن فى( متر ملل5ً)  سم نصر

 ؟؟( متر مللً 35)  سم 335 طولها ٌبلػ الورقة هذه أن قررت

 آثار بهما ٌكن لم المفضضة والورقة السلوفان ورقة أن الدهب أبو الصٌدلً أكد( 1

 .مضػ

 وجود على الدال المٌكونٌك حمض الختبار السلوفان ورقة إٌجابٌة عن جاء ما( 9

 ذلك سابقا إلٌه المشار الشروط توافر وعدم االختبار هذا لنقص به ٌعتمد ال األفٌون

 القرمزي األحمر إلى البنً األحمر بٌن ما لون ظهور على ٌعتمد اإلختبار هذا أن

 عند أٌضا ٌظهر اللون وهذا المٌكونٌك ملح مع ٌك الحدٌد كلورٌد محلول تفاعل عند

)  الخلٌك حمض كؤمبلح المٌكونٌك حمض ؼٌر أخري مواد مع الحدٌد كلورٌد تفاعل

 بٌن التفرٌق بها ٌمكن والتً اإلختبار هذا وتكملة الثٌوسٌانات واٌون والنملٌك( الخل

 وال التسخٌن تؤثٌر مثبل ٌذكر فلم التقرٌر فى ذكر لها ٌرد لم وبعضها المواد هذه

 أمبلح حالة فى بتؤثٌرهما ٌصبح الذى)  الناتج اللون على الهٌدروكلورٌك حمض

 ٌذهب وكبلهما القصدٌر كلورٌد أو الزببقٌك كلورٌد وال( والنمارٌك الخلٌك حمض

 . الثٌوسٌانات حالة فى اللون

 جدا صؽٌرة الكمٌة ألن نتٌجة ٌكون قد الباهت اللون أن عن قٌل الذى التعلٌل( 5

 فى حتما ٌإثر جدا صؽٌرة بتركزات المٌكونٌك حمض وجود أن ذلك مقبول ؼٌر

 . نوعه أو درجته فى ٌإثر ال ولكنه اللون شدة

 بواسطة سواء(  7691/ 79/6, 71 ٌمً وصلتا اللتٌن)  القا صٌنٌتً تحلٌل( 9

 آثار أى من المعدة خلو أثبت الؽنً عبد صبلح الكٌمٌابً أو الدهب أبو الصٌدلً

 وال أفٌونا ال ٌبلع لم المشٌر أن الشك قبل ال بما ٌوضح وهذا المورفٌن او لؤلفٌون

 فى منزله إلى باصطحابه المكلفة القوة وصول وقت حتى أكونتٌنا ال, مورفٌنا

 .7691/ 6/ 71 ٌوم 3311 الساعة
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 الشرعً الطب بمصلحة الكٌماوٌة المعامل تقارٌر

 

 نواتج من) السلٌسلٌك لحض آثار بها وجد قد أنه والبول الدم فحص عن جاء( 7

 .للمورفٌن ضبٌلة وآثار( األسبرٌن وتمثٌل تحلل

 بعد أى 7691/ 6/  75 ٌوم صباح 1 الساعة بعد أجري التحلٌل هذا أن نبلحظ

 فى المورفٌن عن الكشؾ إٌجابٌة بؤن نستطٌع هذا وعلى ساعة 7335 بحوال الوفاة

 الذى القا من المعدة محتوٌات على إجرابه عند وسلبٌته الوقت هذا مرور بعد الدم

 بعد مورفٌنا أو أفٌونا ٌتناول لم المشٌر السٌد أن على ٌدل المستشفً فى أحدث

 سٌادته ٌكون أن( صحٌحة الكشوؾ هذه كانت لو)  المنطقً بل علٌه القبض محاولة

 كما المورفٌن أن حٌث 6/ 73 ٌوم عشٌة ٌكون وقد لهذا سابق وقت فى تناولها قد

 على ساعة 91 مرور بعد حتً عنها الكشؾ ٌمكن بكمٌات الدم فى أوضحنا أو سبق

 . تعاطٌه

 علٌه القبض قبل الصحٌة المشٌر حالة مبلحظة من ٌبرر قوي أخر احتمال وهناك

 ن وهو منزله من خروجه قبل حقٌبته فى الكحة دواء أخذ على حرضه من ٌفهم وما

 تحتوي( حقٌبته فى كان الذى االبتلٌن شراب ؼٌر)  الكحة أدوٌة ٌتعاطً كان المشٌر

 وهذه والزكام والبرد الكحة أدوٌة معظم تركٌب ففى تدخل التً الكوادٌن مادة على

 خاصة مورفٌن إلى اإلنسان جسم فى منها كبٌر جزء ٌتحول( الكوادٌن أى)  المادة

 .ضبٌل أثرا كان والبول الدم فى وجد ما أن بٌنت التحلٌل نتٌجة أن

 الشرعً الطب بمصلحة الكٌمابٌة المعامل من الوارد ك511 رقم تقرٌر فى جاء( 3

 اللون عدٌمة بؤنها السلوفان ورقة وعٌنة السلوفان ورقة قطعة بتحلٌل والخاص

 مساحات بها( متر مللً 1× 73) وسم1: 733 حوالً مساحتها الشكل مستطٌلة

 ٌقول كما)  حدوثه ٌمكن مما الشفافة األجزاء مقابل نتوءات مع معتمة وأخري شفافة

 . باألسنان المضع نتٌجة(  التقرٌر
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 المنعم عبد محمد طبٌب مقدم وصؾ مع السلوفان لورقة الوصؾ هذا تنافس ونبلحظ

 ورقة أن من( 76 رقم الورقة فى)  الجرؾ الرحمن عبد ثروت طبٌب ورابد عثمان

 الطب لمصلحة وردت التً نفسها وهى المركزٌة المعامل إلى أرسلت التً السلوفان

 وصؾ أٌضا ٌتناقض وهذا( متر ملًٌ 35) سم 335 ٌبلػ طولها كان الشرعً

 طولها الورقة هذه أن من علٌها كشؾ من أول وهو الدهب أبو ٌسري الصٌدلً

 المحللٌن وصؾ اختبلؾ تفسٌر وٌمكن مضػ آثار بها ولٌس( متر ملل5ً) سم نصؾ

 أثناء لمسها وكثرة التحلٌل فى الورقة من جزء باستهبلك المسلحة القوات بمعامل

 الدهب أبو ٌسري. د كبلم فى ذكرها جاء التى الرفٌعة باإلبرة خاصة التحلٌل

 الشرعً الطب معامل وصؾ قبول وٌرفض المركزٌة المعامل وصؾ ٌإٌد والنطق

 السلوفان ورقة وصؾ أن مبلحظة مع)  للورقة الظاهري الشكل عن خصوصا

 المركزٌة والمعامل المعادي مستشفً وهً تداولتها التً الثبلث الجهات فى اختلؾ

 . باحث أى لدي الشك ٌثٌر مما الشرعً الطب ومعامل

 

 79/6/91 بتارٌخ_  الكلٌة الجٌزة نٌابة ربٌس/  السٌد من المحول الحرز تحلٌل( 1

 حوله الذى الشرعٌٌن األطباء كبٌر الدكتور/  السٌد إلى(  بٌومٌن الوفاة بعد أى –

 7691/  6/  71 ٌوم صباح الشرعً الطب بمصلحة الكٌمٌاوٌة المعامل إلى بدوره

 أجزاء بها اللون عدٌمة. سلوفانٌة.  ورقة عن عبارة وهو المشٌر لوفاة ٌوم رابع أى

 هذا وأجزاءات أفٌون على ٌحتوي أنه الحرز هذا تحلٌل أثبت معتمة وأخري شفافة

 ما ندما العسكرٌة الشرطة من مصطفً محمد عصمت محمد الرابد أن هى الحرز

 لفظه ما وجمٌع ٌدٌه فى تلقً قد كان المسشتفً إلى الطرٌق فى المشٌر ٌرافق كان

 المستشفً إلى الوصول وعند ٌمضؽه كان أنه قٌل مما دفعات على فمه من المشٌر

 عاد أن بعد المستشفً ومؽادرته إسعاؾ إجراءات اتخاذا وبعد.. التحلٌل إلدارة سلمه

 التً المادة من جزءا جٌوبه أجد فى أن المشٌر أكتشؾ مكتبه إلى عصمت الرابد

 أدالبه أثناء للمحقق سلمها حتى معه بقٌت وقد السٌارة فى ٌمضؽها المشٌر كان

 .بشهادته
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 ال إلٌها تإدي نتٌجة أى قانونٌة ؼٌر الحرز هذا وصول إجراءات أن هذا من ٌتضح

 أو علمٌا ٌقنع ما ذكر ٌرد لم حٌث.  تساإال عدة ٌثٌر ذلك ألن بها ٌعتمد أن ٌجب

 لفظها البلبى اآلخرٌٌن والعٌنتٌن العٌنة هذه وصول وحفظ جمع كٌفٌة عن منطقٌا

 . المستشفً إلى الطرٌق فى فمه من المشٌر

 وصوله لحٌن ٌدٌه فى الثبلث العٌنات بهذه واحتفظ تلً قد الشاهد/  السٌد أكان

 الثالثة؟ ٌسلم ولم عٌنتٌن سلم فكٌؾ كذلك األمر كان إن ؟؟ المستشفً

 مالفظه جمع أن بعد الشاهد ٌكون أن أٌضا المقبول ؼٌر ومن المعقول ؼٌر من

 فى ٌسلمه أن أٌضا ونسً جٌبه فى جمعه مما جزءا ووضع نسً قد ٌدٌه فى المشٌر

 جمع أن بعد الشاهد كان وإن.  ٌدٌه فى به ٌحتفظ ظل مما الباقً وسلم اللحظة و التو

 مختلطة اللزجة بحالتها هى كما وضعها فهل جٌبه فى وضعها قد العٌنٌات هذه

 كان لما ذلك فعل قد كان لو حتً فإنه ومنطقٌا علمٌا مستبعد هذا أن ورؼم باللعاب؟

 .وتسلٌمه جٌبه فً ما كل استخراج لعدم سبب أو مبرر هناك

 ومن المنطقً فمن مندٌل أو ورقة فى المشٌر مالفظه جمع قد الشاهد كان إن

 ٌحتاج ٌكن لم األمر أن وأوضح...  بمحتوٌاته المندٌل أو الورقة ٌسلم أن المعقول

 .جٌبه فى أخر مندٌبل ونسً مندٌبل سلم أنه تقول حتى مندٌلٌن أو لورقتٌن

 أساسه علً لٌدعً العٌنات هذه جمع بٌن زمنً فارق هناك لم أنه الواضح من

 وٌنسً المستشفً وصوله عند أحداها الشاهد ٌتذكر جٌب من أكثر فى وضعها

 فى العربة تستؽرق ال المستشفً حتً بالجٌزة المشٌر منزل من فالمسؤلة اآلخر

 .دقابق بضع من أكثر قطعها

 لها ٌتسع ال بحٌث والضخامة الكثرة من لٌست العٌنات هذه أن أٌضا الواضح ومن

 ؼلى وصوله عند الشاهد سٌادة وأن جهتٌن فى حفظها ٌستدعى مما واحد جٌب

 . األخر ونسً فسلمه الجهتٌن هذٌن أحد فى ما تذكر المستشفً

 شً على داللتها عدم رؼم تكن لم وكؤنها العٌنٌات هذه استبعاد أري فإننً هذا على

 تحلٌل نتابج مع تماما ٌتعارض المشٌر السٌد لفظه مما أنها على ورود أن بل إطبلقا
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 التً الورقة هذه ٌضع كان المشٌر أن فلو..  األخٌرتٌن السلوفان ورقتً القا عٌنة

 وخاصة القا عٌنة فى المورفٌن أثار بالتؤكٌد وجد لكان أفٌون على تحتوي أنها وجد

 من بعد امتص قد ٌكن لم أنه أى الساعتٌن إلى تصل لمدة بالمعدة ٌظل األفٌون أن

 . المعدة

 األسكترو)  فٌة والمطٌا الفوتوؼرافٌة..  الرسومات دفتر تصفٌح من ٌتضح( 9

 : ٌؤتً ما فوتومترٌة

 األخري البٌولوجٌة العٌنات وسابر والدم البول فى األكونتٌن آثار عن البحث فى    

, 79, 73ص)  علٌه العثور فى أمل أى على تقضً طرٌقة استعملت وكلً كبد من

 تكسٌر فى ٌتسبب وهذا قلوٌة جعلها بعد بالكلوروفٌوم العٌنات هذه فى( 75

 بالقلوٌات وتؤثٌره الشدٌدة لحساسٌته األكونتٌن عقار ن جدا الضعٌفة التركٌزات

 أو بالنزٌن المباشر االستخبلص طرٌقة استعمال الحالة هذه فى األفضل من وكان

 .  المستعمل السم نوع عن فكرة الجمٌع لدي تكون قد كان وأنه الكلورفٌوم

 شوهد أنه قٌل الذى اللصاق الشرٌط صورة وهى الٌمٌن على صورة أخر 3س    

 من اللصاق الشرٌط لهذا الداخلً السطح انتظام عدم من وٌستدل الجثة بطن على

 اللصق بعد أما. الشرٌط انتظام عدم فى ٌتسبب ذلك فإن الستعماله تمهٌدا بكرته على

 وبناء الشرٌط انتظام عدم ٌبلحظ أن فبلبد اللصق بعملٌة ٌقوم من حرص كان فمهما

 كثرة على دلٌل اللصاق الشرٌط انتظام عدم بؤن القابل االستنتاج فإن ذلك على

 . نظري فى مقتنع وؼٌر بٌد اإلستعمال

 للمورفٌن أثار وجود ٌثبت ما الشرعً بالطب الكٌمٌابٌة المعامل تقرٌر فى جاء    

, 79 ص)  والبول الدم الخبلصة المؤخوذة األطٌاؾ ا، نلحظ أننا على والبول بالدم

 على المكتوبة والشروح منهما أى فى المورفٌن مادة وجود إلى تشٌر ال( 73 ص

 أو األكونتٌن مادة وجود إلى ٌشٌر ما مبلحظة ٌمكن لم أنه إلى تتنبه األطٌاؾ رسوم

 من كان أنه حٌث للمورفٌن ذكر أى تماما نتجاهل الشروح هذه ولكن..  الربتالٌن

 كان لو الدم أو البول فى وجوده ؼلى ٌشٌر ما األطٌاؾ هذه فى ٌظهر أن الممكن

 . موجودا
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 البول فى المورفٌن عن للكشؾ استعملت قد الطٌافٌة الطرٌق هذه تكن لم وإذا    

 بالتفصٌل توضح لم أٌضا ولماذا فلماذا؟...  علٌها الربٌسً هم اعتماد رؼم والدم

 الطرق أن وخصوصا وٌطمبن الفاحص ٌتؤكد حتى المستعملة األخري الطرٌق

  تكتشفه؟؟ لم المطٌافٌة

 

 المرٌوطٌة استراحة فى

 

 5311 الساعة من نوبته مدة طول أنه حسنٌن بٌومً مصطفً. د أقوال فى جاء( 7

 للمشٌر الدم ضؽط كان 6/  79 ٌوم صباح 71 الساعة حتً 6/ 73 ٌوم مساءا

 معه ٌستبعد مما( الدقٌقة فى 711- 61)  ومنتظما وممتلبا ثابتا والنبض 731/61

 أن هى الوحٌدة مبلحظته وكانت األكنتٌن أو المورفٌن أو لؤلفٌون سٌادته متعاطً

 .قا ٌعقبه سعاال بشدة ٌسعل كان المشٌر

 دواء أخذ على سٌادته حرص بدلٌل االعتقال قبل سابقة له كانت فقد السعال أما

 ٌعقبه كان أنه لدرجة وطاته علٌه اشتد السعال وهذا منزله من خروجه قبل للسعال

 كان المشٌر أن من الجمٌع به ٌشهد ما السعال وطؤة اشتداد وٌفسر طبٌعً وهذا قا

 سٌادته تناول إطبلقا القا هذا ٌفسر وال أخري تلو واحدة التبع لفافات بشراهة ٌدخن

 . سامة مادة ألى

 مساء 6 الساعة حتى 79/6 ٌوم صباحا 71"الساعة من ابتداء الثانٌة الوردٌة( 3

 :ٌؤتً بما البطاطا على إبراهٌم طبٌب رابد شهد الٌوم نفس

 عدم بهمن تقطع ما ٌإكد مما طبٌعً الضؽط وأن تحسن فى المشٌر صحة أن( أ

 .األكونتٌن تلك حتى تناوله

 تقفز وهنا علب فى المحفوظة الجوافة عصٌر من قطرات ٌتناول كان المشٌر أن( ب

 وفى الطبٌة األوراق كل فى لمضمونها تماما تجاهبل الحظت والتً اآلتٌة األسبلة
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 منه ٌشرب كان الذى الجوافة عصٌر كوب كان أٌن الوفاة عند جرت التى التحقٌقات

 لم ولماذا ؟؟ فٌه تبقً قد كان وكم ؟ استعماله فترات بٌن ٌوضع كان وأٌن المشٌر

 هذه مثل فى واجها طبٌعى اإلجراء هذا بؤن علما أخفً قد ٌكن لم إذا للتحلٌل ٌحرز

 أول هو ومن ؟ فٌها تبقً قد كان وماذا ؟ كانت أٌن المحفوظ العصٌر علبة ؟؟ الحالة

 ؟ الكوب منها ومؤل العلبة هذه فتح من

 فى ألم من ٌشكو كان 9 الساعة فى المشٌر سٌادة أن بطاطا. د أقوال فى جاء( ج

 .ومسا نوفالجٌن وطلب األسنان

 على النٌة بٌت من على ٌستحٌل وطبٌا نفسٌا أنه المقام هذا فى بالذكر جدٌر هو ومما

 فى ألم أى ٌحس أو ٌعً أن الفكرة هذه إلى وإحساسه عقله وانصرؾ االنتحار

 .األلم لهذا عبلج طلب عن ناهٌك األسنان

 9 الساعة حتى( مساء 9 الساعة من أى)  ذلك بعد نام المشٌر السٌد أن أٌضا جاء

 .قا أو ألم بدون كملتٌن ساعتٌن أى مساء

 طبٌعٌا نوما نابما سٌادته وكان مساءا 9 الساعة فى المشٌر عاد أنه بطاطا. د ذكر

 أعراض أٌة على تدل وال الطبٌعً المستوي فى والضؽط والحرارة التنفس وأن

 .مرضٌة

 . الحرجة اللحظات تبدأ الساعة هذه من وابتداء

 المشٌر على كشفه من ساعة ثلث بعد أى)  9331 الساعة طلب أنه بطاطا. د قال إذ

 ؼٌر والنبض اللون ممتقع علٌه مؽشٌا نابما المشٌر فوجد(  حالته على واطمبنانه

 .منتظم ؼٌر والتنفس محسوس

 بعد له أعطً الذى باألكونتٌن التسمم نتٌجة هى األعراض هذه أن نقطع هذه ومن

 .مجم 3 عن تقل ال وجرعة مباشرة 9 الساعة

 .والممرضة والخادم بطاطا. د أقوال على مبلحظات
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 وضؽطه وتنفسه نبضه حالة كانت المشٌر على فٌها كشؾ مرة كل بؤن شهد أن بعد

 . وضعفان طبٌعً وؼٌر فابق ؼٌر كان المشٌر أن وقال رجع أنه أال سلٌمة

 فالمشٌر الصحة من لها األساسى التحلٌل نتٌجة عن ما سإال عن بطاطا. د حدٌث

 ساعة من اقل فى حدثا الوفاة ثم القا أن قال.  سامة مادة أى ٌتعاط لم أنه تماما ٌعلم

 وفً وٌتكلم القا وقلة النفض ناحٌة من ٌتحسن لحظة ألخر كان المشٌر السٌد ألن

 الساعة من ونام لقواه متمالكا كان المشٌر أن الفتاح عبد شرٌؾ الدكتور وذكر وعٌه

 .المشً على قادرا كان أنه على ٌدل مما الحمام إلى ذهب ثم 9 الساعة حتى 9

 كان المشٌر أن( الجمهورٌة رباسة من سفرجً)  على أحمد منصور الخادم قال

 محمد مجند عرٌؾ وقال.  ساعة نصؾ كل نقطتٌن بالثلج الجوافة عصٌر من ٌشرب

 المشٌر السٌد أن(  الجمهوري الحرس بمستشفً ممرض)  البٌومً لطفً مصطفً

 . للنوم الممرض هذا فٌه انصرؾ الذى الوقت حتى 6/ 79 ٌوم شراب أى ٌقبل لم

 جدا الضعؾ,  علٌه ظهر المشٌر السٌد أن..  على أحمد منصور السفرجً قال

 دورة إلى ٌذهب أن طلب عصرا 5 الساعة وحوالً بالتدرٌج 73 الساعة من اعتبارا

 علٌه باٌن وكان للسرٌر وصل حتى وسندته ورجع طبٌعً ؼٌر جسمه وكان المٌاه

 .بطاطا الطبٌب كبلم مع ٌتنافس وهذا.  الح..  جدا التعب

 ما لذكر تمهد –( 7691 سنة شرعً طبً 719)  الشرعً الطبً تقرٌر مناقشة

 : فٌه جاء ما أهم من بتخلٌص مخالصات من التقرٌر هذا فى جاء

 حوالً بعد 71395 الساعة المحامً بها أبلػ..  مساء 9311 الساعة الوفاة حدثت -7

 أى 73351 الساعة الفٌبل إلى الشرعٌٌن األطباء وكبٌر النٌابة ووصلت ساعات 5

 من 5311 الساعة التشرٌح لدار الجمٌع وصل ثم الوفاة من ساعات 1 حوالً بعد

 .الوفاة من ساعة 77 حوالً بعد أى 7691/ 79/6 ٌوم صباح

 العٌنات وباقً والدم البول عٌنات الشرعً بالطب الكٌماوٌة المعامل تسلمت -3

 75 حوالً بعد أى 6/ 75 الجمعة ٌوم صباح الشرعٌٌن األطباء كبٌر من البٌولوجٌة

 .الوفاة من ساعة
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/ 79/6 ٌوم مساء 9 الساعة حتى عادٌة حالته ظلت قد المشٌر أن 3ص فى جاء -1

 الحظ االستراحة عامل له قدم فلما الماء بعض وطلب الحمام دخل حٌث 7691

 .ٌنهار وأخذ حالته فى تؽٌٌر

 ومات مساءا 9371 الساعة خطرة ؼٌبوبة فى بدأ المشٌر السٌد أن 9ص فى جاء -9

 الساعة االستراحة إلى حضر فوزي الفرٌق أن جاء أٌضا 9ص وفى 9391 الساعة

 .الجمهوري الحرس قابد اللٌثً محمد العمٌد ومعه 1335

 سعاال هناك وأن بكثرة ٌدخن سٌادته أن المبلحظ من كان سطر 71ص فى جاءا -5

 فورا القا تبعه

 كان طبٌعٌا نوما نابما كان مساءا 9 الساعة فى سطر أخر 71 ص فى جاءا -9

 الساعة المٌاه دورة ؼلى سٌادته توجه ثم طبٌعٌة كلها دمه وضؽط وحرارته نبضه

9311. 

 79 ٌوم أنه قال المعادي مستشفً قابد مرتجً طبٌب اللواء أن 79ص فى جاء -1

 مرتجً طبٌبا منه وطلب فوزي محمد أول الفرٌق به اتصل مساءا 9 الساعة 6/

 والتنفس؟؟ والحرارة الضؽط ناحٌة من تماما طبٌعٌا كان مساءا 9 الساعة

 :ٌلً ما المعادي مستشفً األطباء السادة أقوال فى جاء -1

 ٌشٌر ما االكلرتكٌة األعراض من ٌتبٌن:  فتحً أحمد الحً عبد حسن طبٌب رابد

...  الطبٌة الناحٌة من جٌدة كانت العامة المشٌر حالة أن إذ تسمم حالة حصول إلى

 الهضمً والجهاز والقلب المشٌر على والكشؾ الدم وضؽط النبض قٌاس وأن

 أنه إلى ٌشٌر ما الكشؾ وقت بالمشٌر ٌكن ولم جٌدة العامة الحالة أن أثبت والعصبً

 حٌث توتر بعض حظه ماال وكن بالمشٌر مبلضٌة إعراضا ٌجد لم سامة مادة تناول

 جسم على ضمادات أى ٌبلحظ لم أنه كما األخري تلو سٌجارة و بشراهة ٌدخن كان

 والرقبة والبطن والقلب الصدر بؤنها علٌها كشؾ التى الجسم أجزاء وحدد المشٌر

 .العلوي الجزء عدا فٌما الظهر وكذلك والذراعٌن
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 عند المرٌض على تظهر التى األعراض من أٌا المشٌر على ٌلحظ لم أنه وقال

 .تماما طبٌعٌا كان سٌادته فإن العكس على بل وقال األفٌون مادة تناوله

 أى األمور هذه أن أخبره فوزي الفرٌق أن قال:   الرازق عبد محمود/ ط عمٌد

 محاولة بجدٌة مقتنع ؼٌر وأنه قبل من مرات 1 تكررت لبلنتحار المشٌر محاولة

 . االنتحار فى المشٌر

 سٌبة حالة فى أنه ٌر ولم مرضٌة حالة أعراض علٌه تظهر تكن لم المشٌر أن قال

 طبٌعٌة حالته وكانت المصعد إلى وصل حتى قدمٌه على الؽرفة ٌؽادر شاهده بل

 . متزنة وخطواته

 المشٌر تناولها التً المادة أن ٌعتقد ال أنه( 71 ص)  قال:  الفتاح عبد شرٌؾ دكتور

 صفاء الممرضة التالً الٌوم فى لوفاته انتهً الذى الهبوط سبب هى 73/6 ٌوم

 ٌضحك وكان قدمٌه على ماشٌا حضر المشٌر سٌادة أن قالت( 76 ص( _ عزت

 . قدمٌه على ماشٌا المستشفً وؼادر

 االستراحة إلى وصوله بعد المشٌر حالة أن 33ص قال:  حانٌن بٌومً مصطفً. د

 وٌتكلم منتهٌا كان سٌادته وأن القلق إلى ٌدعو ما فٌها ٌكن ولم سوء علٌها ٌطرأ لم

 من ساعات 1 بعد الوفاة حدوث ٌفسر أن ٌمكنه ال وأنه عادٌان دمه وضؽط ونبضه

 ٌترددان كانا الكرٌم عبد والمقدم سعد العمٌد أن( 33 ص أى أٌضا وقال نوبته انتهاء

 تسلٌم عند إنه أٌضا قال شٌبا ٌحتاج كان إذا عما سٌادته لسإال المشٌر حجرة على

 .قا وٌعقبها عنٌفة كحة الحالة شخص وأنه تحسنت كانت المشٌر حالة فإن نوبته

 أٌضا قال كوٌس والنبض.  السابق البٌان من أقل كان القا أن 13ص قال بطاطا. د

 عادٌا وتنفسه عادٌا ونبضه نابما فوجده المشٌر عاد مساءا 5 الساعة أنه 31 من

 والحال نابما زال ما فوجد مساء 9 الساعة بعد عاد ثم عادٌا سٌرا تسٌر وحالته

 .عادٌا والتنفس عادٌة
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 الحالة أن حٌث الصورة بهذه الوفاة حصول ٌتوقع ٌكن لم لم أنه 33 ص أٌضا قال

 أدت مفاجبة قلبٌة سكتة نتٌجة الوفاة لحصول حدث ما ٌفسر وأنه تقرٌبا عادٌة كانت

 . دقابق فى الوفاة إلى

 39 ص.  متوقع ؼٌر أمرا كان حصل الذى بؤن أقواله بطاطا. د أنهى 39ص وفى

 هناك وأن حلله التً العٌنات فى أفٌون بوجود ٌقطع ال أنه:  الدهب أبو ٌسري. د قال

 ٌتعجله القسم ربٌس كان فقد المرٌض إسعاؾ مكان ال ذلك ذكر وأنه لوجوده احتماال

 مضادات وإعطابه المرٌض إلنقاذ النتٌجة األخري هى تتعجل المعادي مستشفً ألن

  السامة للمادة

 بها 31 ص أقواله وأنهً مضع آثار بها ٌكن لم السلوفان ورقة أن 39 ص وقال

 السلوفان بورقة أفٌون وجود فى ٌشك بؤنه 31 ص أقواله أنهً وقد مضػ آثار

 .بالسابل أفٌون وجود بعدم وٌجزم

 لذرات أثر أى شاهد اى ٌلحظ لم الشرعٌٌن األطباء كبٌر أن 13, 17 ص فى وقال

 .الٌدٌن أظافر تحت أو الشفتٌن وعلى بٌضاء مادة

 الشرعً الطبً التقرٌر فى مؽالطات

 ورقة عٌنه أن 71 سطر 39 ص الدهب أبو ٌسري صٌدلً نقٌب أقوال فى جاء -7

 التقرٌر ولكن. مضػ آثار بهما ٌكن لم بداخلها المفضضة الصؽٌرة والورقة السلوفان

 وٌدل ٌشٌر 91 ص ٌبدأ والذى الحالة ومناقشة تلخٌص المعنون عشر الثانً البند فى

 نفس فى 1 سطر 53 ص فى فٌذكر تماما النقض إلى الدهب أبو الصٌدلً أقوال فى

 هذه السلوفان ورقة أن الدهب أبو تقرٌر أى بؤقواله وجاء بالنص ٌؤتً ما التقرٌر

 . مضػ آثار بهما مفضضة ورقة وبداخلها صؽٌرة كانت

 9 -7 بٌن ما وتتراوح قلٌلة األكونتٌن من السامة الجرعة أن 39ص فى جاء -3

 ٌكون جراما كٌلو 11 ٌزن الذ العادي الشخص فى الجسم فى توزٌعها أن أى مجم

 (.1131113111 كل فى 9 إلى)  وبنسبة جدا ضبٌبل
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 ال الوفاة ٌعقبه الذى الحاد التسمم حاالت فى األكونتٌن أن هو هذا فى الخطؤ ووجه

 فى اكتشافه ٌمكن ال األكونتٌن أن فالثابت ٌدعً كما الجسم أنسجة كل فى ٌنتشر

 والدم والبول الكلً وفى الكبد وفى سم من ٌحتوٌه وما القلب فى إال الوفاء بعد الجسم

 ٌصوره الذى بالشكل عسٌرا أمرا لٌس األحشاء فى السم هذا وجود ؼلى والتعرؾ

 استطاع الثبلثٌنات أواخر فى برٌطانٌا فى مشهورة قتل حادثة وفى... التقرٌر

 استخبلص" استٌفنسون توماس السٌر واسمه سر لقب ٌحمل انجلٌزى صٌدلً

 إلٌه المشار باإلختبار نفسه على بتجربة عنه وكشؾ القتٌل أحشاء من األكونتٌن

 .علمٌة حقابق"  تحت سابقا

 131 بعد عادة تحدث قد الوفاة باألكونتٌن الوفاة حدوث سرعة عن 91 ص فى جاء

 أن أضاؾ ثم ساعة 71 – 73 إلى الوفاة حصول فٌها تؤخر حاالت وهناك دقابق

 ٌذكر ولم باألكونتٌن التسمم ؼٌر أخري أسباب إلى الحاالت بعض فى عرفت الوفاة

 والجهاز والتنفس النهض فى وتؤثٌره باألكونتٌن التسمم أعراض كل أن التقرٌر

 . الوفاة تسبق التً الفترة هذه فى تماما واضحا ٌكون العضلً

 مبلحظة

 الوفاة حصول على انقضت التً الفترة قدرت.. 35, 39 سطري 31 ص فى جاء

 إلى ست بحوالً 7691/ 6/ 76 ٌوم صباح 7311 الساعة المبدبً الفحص هذا لحٌن

 . 76/6 ولٌس 6/ 75 ٌوم هو المقصود أ وأعتقد ساعات ثمانً

 .والنتٌجة الملخص -

 نفس مساء من 5331 الساعة حتى 7691/ 6/ 73 ٌوم الظهر بعد 3 الساعة من -

 األطباء السادة وأقوال تقارٌر ومن ذكرها السابق العملٌة الحقابق من الٌوم

 لورقتً الطبٌة التحالٌل تقارٌر ومن المعادي بستشفً والشهود والممرضات

 الورقتٌن لهاتٌن مضؽه بعد جمعت التً القا ولعٌنة المشٌر لفظتهما اللتٌن السلوفان

 : اآلتٌة لؤلسباب أكونتٌنا وال أفٌونا ال ٌتناول لم المشٌر بان نقطع
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 بلع أن أى التنفس عملٌة فى مهبطا تؤثٌرا األكونتٌن وكذلك األفٌون ٌإثر:  أوال -7

 التنفس لعملٌة المثبط تؤثٌرهما أن المنطقً من ٌكون بعضهما مع المادتٌن هاتٌت

 ولم ٌثبت لم وهذا..  الكشؾ أثناء مبلحظته ٌسهل مما بمفرده أٌهما تؤثٌر من أقوي

 .أحد به ٌقل

 المعدة من االمتصاص صعب المورفٌن أو األفٌون فإن أوضحنا أن سبق كما -3

 بفترة المضػ بعد استحدث القا أن ذكر وقد ساعات إلى 735 من بها ٌمكث حٌث

 لكان أفٌون بها كان ٌمضؽها كان سٌادته أن قٌل التى اللفافة أن فلو.. هذه من أقل

 . ٌحدث لم ما وهو إٌجابٌة نتٌجة إلى أدي القا عٌنة فى المورفٌن عن الكشؾ

 وٌجزم السلوفان بورقة األفٌون وجود فى ٌشك أنه من الدهب أبو نقٌب أبداه ما -1

 اختبار الورق على أجراه الذي االختبار أن قلناه أن سبق ما ٌإكد بالقا وجود بعدم

 .علمٌا به ٌعتقد ال ناقص

 .شا إلى تحلٌلها من ٌتوصل لم أنه ثبت بالمستشفً حللت التى الصؽٌرة والورقة -9

 منزله فى وهو األفٌون ببعض األكونتٌن من جزءا تناول قد المشٌر أن افتراض -5

 : عوامل لثبلثة صحته بعدم وٌقطع بل ٌنفٌه علٌه القبض وأثناء

 . أحد ٌلحظه مالم وهو التنفس فى المضاعؾ تؤثٌرهما عن ذكر ما: األول

 كفٌلة كانت المتبلور النوع من أنه خاصة ٌبلعها أن ٌمكن كمٌة أصؽر أن: الثانً

 على كثٌرا تزٌد ال القاتلة الجرعة أن حٌث تعاطٌها بعد دقابق فى الوفاء بإحداث

 بها ٌحس أن ٌمكن كمٌة أصؽر أنها ؟؟ الكمٌة هذه وحجم قٌمة وما جرام الملً

 فإن ذلك وعلى فٌها النظر فى ٌدقق لمن إال تري تكاد ال أنها أى..  الحساس المٌزان

 لو وحتً,  ٌزٌد لمن هذا تحقٌق استطاعة لعدم منطقٌا مقبوال منها أقل كمٌة تعاطً

..  الواحد جرام المللً عن تقل كمٌة ٌبتلع أن ما شخص باستطاعة بؤن جدال سلمنا

 احد على ٌخفً وال تظهر أ، تلبث ال أوردناها أن سبق التً اإلعراض فإن

 .مبلحظتها



www.egyzaman.com 
 

 صعوبة من سابقا إلٌها المشار البٌولوجٌة اإلختبارات من ٌتضح ما وهو: والثالث

 أحد ٌلحظه مالم وهو وارتجافات ورعشة حرقان من تسببه بما األكونتٌن مادة مضػ

 إلى المعادي مستشفً من أو المعادي مستشفً إلى منزله من المشٌر مرافقً من

 سٌادته تناول احتمال تماما ٌنفً بما األقوال كل جاءت بل المرٌوطٌة استراحة

 . األكونتٌن أو لؤلفٌون

 وقرر استجوابه عند المحقق الضابط سلمها التى السلوفان ورقة إٌجابٌة اعتمادا -9

 به ٌعتد ال أفٌون على تحتوي وأنها مضػ آثار بها أن من المشٌر لفظ مما كانت أنها

 كما األخرى االختبارات مع ذلك ولتعارض أوضحنا كما التحزٌر إجراءات لبطبلن

 .اثبتا

 القضٌة على مدسوس الحرز هذا بؤن ٌقطع مما -1

/ 6/  79 صباح العاشرة الساعة حتى 7691/ 6/  73 مساءا 5331 الساعة من -1

 من جدا عادٌة المشٌر صحة كانت نوبته بٌومً مصطفً طبٌب النقٌب قال 7691

 انتهاء حتى أنه ٌإكد وهذا وٌتكلم منتبها وكان والتنفس الدم وضؽط النفض حٌث

 عادة وهو الشدٌد السعال باستثناء جٌدة صحة فى المشٌر سٌادة كان الطبٌب هذا نوبة

 سٌادة أن بدلٌل آخر سبب القا لهذا ٌكون أن علمٌا المقبول ؼٌر ومن..  قا ٌعقبه ما

 تحسنت التدخٌن عن( 6/ 79)  ٌوم العتقاله الثانً الٌوم فى توقؾ عندما المشٌر

 . والقا السعال وقل حالته

 المشٌر أن البطاطا: د قال:  مساء 9 الساعة حتً 6/ 79 ٌوم صباح 71 الساعة من

 والتنفس هادبة والحالة نابما وجده عاد عندما السادسة الساعة وحتى تحسن فى كان

 سٌادة ٌكون أن معه ٌستبعد مما جدا طبٌعٌة وضؽط حرارة من العامة والحالة عادي

 ٌكن لم أنه الطبٌب قرر فقد..  الوقت هذا قبل سامة مادة أى تناول قد كان المشٌر

  مساء 9 الساعة حتى عادٌة كانت الحالة أن حٌث الصورة بهذه الوفاة حصول ٌتوقع

 وضع اللحظة هذه فى أنه إلى لؤلمور المنطقً التسلسل ٌقودنا اللحظة هذه وحتى

 .ؼٌره أو الجوافة عصٌر فى سواء ما بطرٌقة شربه أو السم هذا المشٌر
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 الصق شرٌط تحت بوضعه( األكونتٌن)  السم بهاذ ٌحتفظ كان سٌادته بؤن القول أما

 من الكمٌة وأفرغ اللصاق الشرٌط فنزع االنتحار قرر وأنه البطن أسفل مكان فى

 نفسٌته علٌه تكون وما ألم من بلعها ٌصاحب بلعها أن بعد ثم ما بطرٌقة األكونتٌن

 السم على المحتوي الرٌتالٌن الشرٌط وضع وأعاد انهٌار من الحالة هذه مثل فى

 أسفل على أخري مرة الشرٌط لصق وأعٌد مبلبسه ورفع اللصاق الشرٌط تحت

 ال فإننا علمٌا تصوره صعوبة ورؼم منطق أى مع القول هذا تجافً ورؼم..  البطن

 : على تعتمد بل.  القول هذا حر د فى هذا على نعتمد

 كانت لو حتى األكونتٌن من جرعة ٌتعاطً من أن ثبت أنه سابقا قررنا كما: أوال

 ٌصاحب ما تماما تنهار أن تلبث ال لم له العضلٌة القوة فإن القاتلة الجرعة من أقل

 ٌصعب مما الجسم أجزاء وسابر واألطراؾ الشفاه تتملك وارتجافات رعشة من ذلك

 بلع أن بعد المشٌر بان القول ٌدحض وهذا باألصابع شًء على القبض إمكان معه

 هذه ٌصاحب وما وزوره حلقه فمه فى مازال الشدٌد الحرق وطعمه األكونتٌن

 من ٌقال أن ٌمكن وما واإلنتبهاه الحذر وأخذ وإحساس شعورا لكل فقدان من اللحظة

 مبلبسه وحرك ٌرتدٌها التى المنامة معطؾ رفع قد الحالة هذه فى وهو المشٌر أن

 وال اإلطبلق على مقبول ؼٌر بطنه أسفل على الشرٌط هذا لصق لٌعٌد الداخلٌة

 مثل ٌقر أن الحٌوانات وعلى نفسه على تجاربه فى السم هذا خبر باحث أى ٌستطٌع

 .الحسبان فى ٌضعه أو أحتمال أى ٌستطٌع أو القول هذا

 المع معدنً شرٌط فجوات فى معه وجد األكونتٌن مسحوق أن من جاء ما:  ثانٌا

 قطعة تمٌزه أمكن أنه قٌل وما ع.م.ج صنع الرٌتالٌن أفراد تعببة فى أصبل ٌستعمل

 هذا ٌرٌدنا حٌث مناقشة إلى ٌحتاج بها الصفة المع معدنً وزن من جدا صؽٌرة

 الشرٌط فى الفجوات أحدى محتوي كل بلع قد المشٌر أن( أوال)  نفهم أن التقرٌر

 لوضع أصبل المعدة الفجوات تؽطً والتً المفضضة الورقة هذه معها وابتلع

 وزنه أن الشرعً الطب معامل تقارٌر فى جاء الذى بالكونتٌن والمملوءة األقراص

 جراما مللً 51 ابتلع قد المشٌر أن معناه وهذا جراما مللً 51 كان فجوة كل فى

 فى رجبل وعشرٌن خمسة لقتل البللوري األكونتٌن من الكمٌة هذه مثل... , كاملة

 عنها الكشؾ ألصبح اإلنتحار او القتل فى استعملت لو الكمٌة هذه ومثل. دقابق
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 على ساعات عشرا من أكثر مض بعد ولو السهولة منتهً فى وبٌولوجٌا كٌمٌاوٌا

 . علٌه مرفوض احتمال فهو وعلٌه..  أوضحنا أو تبٌن كما الوفاة

 الفجوات أحدى تحتوٌها التى الكمٌة من جزء ابتبلع حاول قد المشٌر ٌكون أن:  ثالثا

 البلصق بالشرٌط تؽطٌتها بعد الفجوة هذه فى الباقً على ٌعثر ان ٌستدعً وهذا

 كمٌات على محتوٌة الشرٌط فى الثبلث الفجوات وجدت حٌث أحد به ٌقل مالم وهو

 .جراما مللً 51 منها كل قمٌة األكونتٌن من متساوٌة

 

 

 النتٌجة

 

 لم المشٌر السٌد وفاة أن ٌقرر أن أن إال المدقق المنصؾ الباحث ٌستطٌع ال سبق مما

 الساعة بعد بؤخري أو بطرٌقة"  األكونتٌن" سم بإعطابه قتبل كانت وإنما انتحارا تكن

 مكتملة جنابٌة الوفاة هذه أن مطمبنا أقرر وأننً 7691/ 6/ 79 ٌوم مساءا 9

 . والترصد اإلصرار سبق إلى التعمد من الجنابٌة الشروط

 

 التوفٌق ولً وهو أعلم وهللا

 "دكتور"

 ( دٌاب محمد على) 

 والسموم التحلٌل ومدرس باحث

 للبحوث القومً المركز
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 لماذا؟؟؟

 

 إلى أسطال قرٌته من عامر الحكٌم عبد عودة على الناصر عبد جمال أصر لماذا •

 ؟ العمر نهاٌة حتً هناك البقاء على عزمه عن المشٌر أعلن أن بعد القاهرة

 منزله فى حصاره فترة طوال محاكمته تجر لم – القاهرة إلى عاد وقد – لماذا •

 علنٌة؟ محاكمة ٌحاكم أن مرات عدة الحكٌم عبد طلب رؼم

 حراسة تحت أنه رؼم,  والعٌن األهل عن بعٌدا مكان إلى داره من نقل لماذا •

 الجمهورٌة؟؟ رباسة

 الساعة قبل المعادي مستشفً من المشٌر إخراج على فوزي محمد أصر لماذا •

 فى المشٌر ٌخرج لم إذا -مرتجً الفرٌق – المستشفً مدٌر هدد أنه حتى الخامسة

 ؟؟ الحربً السجن فى له حجرة هناك فستكون الوقت ذلك

 المعادي مستشفً تقرٌر أن خاصة المشٌر ٌد إلى المزعوم الشرٌط وصل كٌؾ •

 محمد برباسة القوة وصول وقت حتً,  سامة أو مخدرة آثار أى من المعدة خلو أفاد

 ؟91/ 6/  71 ٌوم" المرٌوطٌة"  سجنه إلى الصطحابه فوزي
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 الطبٌب شهادة أن خاصة وصل أن بعد المعتقل فى وهو سما المشٌر تعاطً كٌؾ •

 الساعة حتى جٌدة كانت وتنفسه ونبضه ومعنوٌاته المشٌر صحة أن أكدت له المبلزم

 ؟ موته ٌوم صباح من العاشرة

 الفترة وهى دقٌقة عشرٌن خبلل الموت حد إلى فجؤة المشٌر صحة تدهورت كٌؾ •

 فى السادسة الساعة فى تركه أنه أكد والذي,  له المرافق الطبٌب فٌها تركه التً

 ؟ حال أحسن

 على طبٌب إرسال السادسة الساعة مرتجً اللواء من فوزي محمد طلب لماذا •

 على اللحظة تلك فى المشٌر كان بٌنما المشٌر لعبلج المستشفً من السرعة وجه

 !جٌدة؟ صحة وفى حال أحسن

 على مقدم وهو نوفالجٌن وطلب مس   وعمل أسنانه عبلج بطلب المشٌر ٌهتم كٌؾ •

 !؟ االنتحار

 ؟7691/ 6/  79 فى عامر الحكٌم عبد مصرع ٌوم الناصر عبد جمال كان أٌن •

 بعد وٌموت حالته ستسوء المشٌر ان السادسة الساعة فى فوزي محمد عرؾ كٌؾ •

 !دقٌقة؟ عشرٌن

 قرب عن أخٌه جثة برإٌة – الجواد عبد المستشار – المشٌر لشقٌق ٌسمح لم لماذا •

 البعد على ولو ٌراها حتى والجثة الرقبة على من المبلءة بنزع طلبه ورفضوا بل.. 

 ؟؟؟" الداخل من الؽرفة باب على"  فٌه وضعوه الذي

 عصٌر من ٌشرب كان المشٌر إن – الجمهورٌة رباسة من – السفرجً قال •

 73 الساعة فى علٌه ظهرت المرض أعراض وأن, ساعة نصؾ كل نقطتٌن الجوافة

 .ظهرا

 طوال شا أى ٌشرب لم المشٌر أن – الجمهورٌة رباسة من – الممرض قال بٌنما

 أقوالهما؟ بٌن التناقض هذا إلى المحققون ٌلتفت لم فلماذا..  سبتمبر 79 ٌوم

 !؟ العلبة تحرز لم ولماذا ؟ فٌه تبقً بما الكوب ٌحرز لم لماذا •
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 جثته؟؟ استبلم من أسرته منعت ولماذا •

 عصٌر وأكواب القهوة فناجٌن ٌحمل كان الذي الخادم مع التحقٌق أهمل ولماذا •

 ؟ الجوافة

 حرس من مشددة حراسة تحت"  أسطال"  بلدته إلى القاهرة من جثمانه نقل لماذا •

 على العامة والمباحث العامة والمخابرات العسكرٌة والشرطة,  الجمهورٌة رباسة

 أسطال؟ إلى القاهرة من الطرٌق طول

 ألحد ٌسمح ولم النعش؟ من االقتراب من لمنعهم" أسطال"  فى الناس ضرب لماذا •

 األمن؟ رجال مع دفنه فى بالمشاركة

 ٌسمح ولم ؟ الدفن بعد شهور لمدة ومشددة,  مسلحة حراسة قبره على أقاموا لماذا •

 !!!!قبره بزٌارة خبللها

 وفاته؟ بعد إال عنهم ٌفرج ولم,  السجن فى المشٌر أشقاء جمٌع وضع لماذا •

 سرٌره فوق من بالدماء الملطخة الحكٌم عبد سرٌر مبلءة نقلت.. ولماذا..  لماذا •

"  بؤنها ووصفها" الدم بقع"  البٌان أهمل ولماذا..  نظٌفة مبلءة منها بدال ووضعت

 !؟"االحمرار إلى تمٌل بقع

 خمس بعد إال المشٌر بمصرع العام المحامً إببلغ ٌتم لم... ولماذا..  لماذا •

 ساعات؟

 ؟ ساعات سبع بعد إال الشرعٌٌن األطباء وكبٌر النٌابة تصل لم والذا •

 ؟ ساعة عشرة إحدى بعد إال التشرٌح دار إلى الجمٌع ٌصل لم ولماذا •

 أن فٌه قال الذي – المشٌر شقٌق – عامر حسن المهندس ببلغ فى ٌحقق لم لماذا •

 مقتوال؟؟ مات أخاه

 فى جاء ما العام المحامً تجاهل ولماذا ؟ محرفة نصر صبلح أقوال نشروا ولماذا •

 نصر؟؟ صبلح اتهام حذفوا لماذا ؟ ببلؼه
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